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KONGREGACJA
INSTYTUTÓW ¯YCIA KONSEKROWANEGO
I STOWARZYSZEÑ ¯YCIA APOSTOLSKIEGO
Prot. n. T. 144 – 1/2000

DEKRET
Konferencja Ministrów Generalnych Pierwszego Zakonu Franciszkañskiego i Trzeciego Zakonu Regularnego po uprzednim
przyjêciu przez Kapitu³ê Generaln¹ Franciszkañskiego Zakonu
Œwieckich, która odby³a siê w miesi¹cu paŸdzierniku 1999 roku,
przedstawi³a Stolicy Apostolskiej tekst Konstytucji tego¿ Franciszkañskiego Zakonu Œwieckich, prosz¹c o ich zatwierdzenie.
Kongregacja Instytutów ¯ycia Konsekrowanego i Stowarzyszeñ ¯ycia Apostolskiego po uwa¿nym zbadaniu wy¿ej wymienionego tekstu Konstytucji

aprobuje i zatwierdza
go wed³ug egzemplarza sporz¹dzonego w jêzyku w³oskim, który
jest przechowywany w jej archiwum, z zachowaniem tego, co nale¿y zachowaæ.
Bez wzglêdu na jakikolwiek przepis przeciwny.
Z Watykanu, 8 grudnia 2000,
w uroczystoœæ Niepokalanego Poczêcia NMP

Eduardo Kard. Martinez Somalo
Prefekt

Piergiorgio Silvano Nesti, CP
Sekretarz

PRZEKAZANIE
KONSTYTUCJI GENERALNYCH
Rzym, 1 stycznia 2001, w uroczystoœæ
Œwiêtej Bo¿ej Rodzicielki Maryi

Droga Siostro Emanuelo,
niech Pan obdarzy Ciê pokojem!
Kongregacja ds. Instytutów ¯ycia Konsekrowanego i Stowarzyszeñ ¯ycia Apostolskiego dnia 8 grudnia 2000 wyda³a Dekret
(Prot.n.T.144-1/2000) zatwierdzaj¹cy Konstytucje Generalne Franciszkañskiego Zakonu Œwieckich zgodnie z tym, jak zosta³y poprawione na Kapitule Generalnej FZŒ w Madrycie w paŸdzierniku 1999, a nastêpnie przedstawione przez kadencyjnego
Przewodnicz¹cego Konferencji Ministrów Generalnych Pierwszego Zakonu i TOR.
Obecnie, równie¿ w imieniu innych Ministrów Generalnych,
zatwierdzony tekst Konstytucji przekazujê Tobie, a przez Ciebie
wszystkim Braciom i Siostrom FZŒ. Wspólnym powo³aniem ca³ej Rodziny Franciszkañskiej, pocz¹wszy od niezwyk³ego doœwiadczenia duchowego Franciszka i Klary, jest „¿yæ wed³ug formy œwiêtej Ewangelii”; dla wcielenia tego jedynego powo³ania
w bogat¹ ró¿norodnoœæ jego ró¿nych ekspresji, w œwiecie i w czasie, do których Pan nas posy³a, Konstytucje jawi¹ siê jako coraz
wa¿niejsza pomoc. Nie chodzi o „jeden dokument wiêcej” ani
o koñcowy etap drogi, ale o istotne i pe³ne dynamiki narzêdzie,
które pomaga okreœliæ nasz¹ to¿samoœæ i stopniowo uk³adaæ nasze ¿ycie i nasze powo³anie jako franciszkanów. Refleksja i praca
zwi¹zana z rewizj¹ Konstytucji dokonana przez tak licznych Braci i Siostry z ca³ego œwiata oraz zatwierdzenie ze strony Matki
Koœcio³a zobowi¹zuj¹ nas do tego, aby te Konstytucje sta³y siê
kryterium, wokó³ którego nale¿y planowaæ nasze istnienie wed³ug
ewangelicznego stylu ¿ycia.

Takie wiêc ¿yczenie sk³adam w imieniu Koœcio³a i Ministrów
Generalnych wszystkim Franciszkanom Œwieckim: aby mogli byæ
wiarygodnymi œwiadkami ewangelicznego ognia, który rozpali³
egzystencjê Franciszka i Klary z Asy¿u oraz uczyni³ ich wzorami
¿ycia w pe³ni zrealizowanego, bo ca³kowicie oddanego Bogu.
Po bratersku
Br. Giacomo Bini, OFM
Przewodnicz¹cy kadencyjny
Konferencji Ministrów Generalnych
Pierwszego Zakonu i TOR

PROMULGACJA
KONSTYTUCJI GENERALNYCH
Rzym, 6 lutego 2001
Circ. 21/96-02

Do Rad Narodowych FZŒ
Do Radnych Miêdzynarodowych FZŒ
Przedmiot: Promulgacja Konstytucji Generalnych FZŒ poprawionych i zatwierdzonych Dekretem Kongregacji Instytutów
¯ycia Konsekrowanego i Stowarzyszeñ ¯ycia Apostolskiego
z 8 grudnia 2000 roku
Najdro¿si,
Konstytucje Generalne Franciszkañskiego Zakonu Œwieckich,
maj¹ce na celu to, aby daæ zastosowanie do Regu³y odnowionej
z 1978 roku, zosta³y zatwierdzone przez Kongregacjê ds. Instytutów ¯ycia Konsekrowanego i Stowarzyszeñ ¯ycia Apostolskiego dekretem z 8 wrzeœnia 1990 r. z wa¿noœci¹ na szeœciolecie, aby
mog³y byæ poddane próbie. W stosownym czasie Prezydium Rady
Miêdzynarodowej FZŒ za poœrednictwem Konferencji Ministrów
Generalnych Pierwszego Zakonu i TOR poprosi³o o przed³u¿enie okresu próby, bior¹c pod uwagê czas, który by³ konieczny
do przet³umaczenia ich na inne jêzyki urzêdowe Wspólnoty Miêdzynarodowej, a potem na jêzyki poszczególnych krajów. Kongregacja przychyli³a siê do tej proœby i udzieli³a przed³u¿enia na
trzy lata.
W przeci¹gu tego czasu Konstytucje by³y studiowane i wcielane w ¿ycie przez Wspólnoty FZŒ wszystkich szczebli oraz stopniowo wycisnê³y na nich cechy charakterystyczne œwieckoœci, jednoœci i autonomii naszego Zakonu. Nie wszystko by³o ³atwe
i niektóre aspekty musz¹ zostaæ jeszcze pe³niej zasymilowane, a¿eby – o œwicie Trzeciego millenium – FZŒ sta³ siê rzeczywiœcie „za-

stêpem, który mo¿e byæ awangard¹ w Koœciele i w œwiecie dla
budowania spo³ecznoœci bardziej ludzkiej i bardziej chrzeœcijañskiej”, jak ¿yczy³ tego kard. Hammer, Prefekt Kongregacji ds. Instytutów ¯ycia Konsekrowanego i Stowarzyszeñ ¯ycia Apostolskiego.
Okres próby wykaza³ w zasadniczej czêœci prawomocnoœæ Konstytucji Generalnych z 1990 roku i tylko niektóre ich aspekty wymaga³y rewizji. W tym celu niezbêdna praca zosta³a w porê rozpoczêta przez Prezydium Rady Miêdzynarodowej FZŒ i rozwinê³a
siê poprzez szerok¹ konsultacjê, w któr¹ zaanga¿owa³y siê wszystkie Wspólnoty Narodowe i Radni Miêdzynarodowi, oprócz samego Prezydium, i niektórzy eksperci nale¿¹cy do FZŒ lub wyznaczeni przez franciszkañskich Ministrów Generalnych.
Kapitule Generalnej w Madrycie (23-31 paŸdziernika 1999)
zosta³ przed³o¿ony tekst zawieraj¹cy i koordynuj¹cy sugestie
i ¿yczenia, jakie dotar³y, oraz przedstawiaj¹cy równie¿ propozycje alternatywne tam, gdzie nie by³o mo¿liwe znalezienie jednoznacznego sformu³owania wœród tych, które wysunê³y Wspólnoty
Narodowe. Tekst przedstawiony Kapitule inspirowany by³ nastêpuj¹cymi kryteriami:
– zgodnoœæ z prawem ogólnym i prawem w³asnym FZŒ,
– szacunek dla tekstu ju¿ zatwierdzonego w 1990 r. przez Stolicê Apostolsk¹,
– elastycznoœæ organizacyjna,
– dostosowanie pod wzglêdem kulturowym i lingwistycznym.
Kapitu³a podda³a uwa¿nemu i dog³êbnemu zbadaniu tekst, który zosta³ jej przed³o¿ony, a tak¿e wypowiedzi sformu³owane ustnie lub na piœmie w czasie prac kapitulnych.
Rezultat dyskusji i g³osowañ prowadzonych artyku³ po artykule i nad poszczególnymi poprawkami zosta³ przedstawiony 21
grudnia 1999 r. Konferencji Franciszkañskich Ministrów Generalnych, która po dalszej weryfikacji przeprowadzonej przez prawników czterech Kurii przekaza³a go 1 sierpnia 2000 r. Kongregacji
ds. Instytutów ¯ycia Konsekrowanego i Stowarzyszeñ ¯ycia Apostolskiego do zatwierdzenia. Kongregacja zatwierdzi³a go swoim
dekretem, który nosi datê 8 grudnia 2000 r., w uroczystoœæ Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Maryi Dziewicy.

Bracia i Siostry FZŒ, obecnie w dniu 6 lutego 2001 r. promulgowane zostaj¹ zatwierdzone Konstytucje Generalne, które w konsekwencji bêd¹ musia³y byæ zachowywane, pocz¹wszy od 6 marca 2001 r. Do ka¿dego z nas nale¿y to, aby sta³y siê one „duchem
i ¿yciem”, narzêdziem umocnienia i wzrostu naszego Zakonu, aby
wyp³yn¹æ na g³êbiê („Duc in altum”), aby iœæ naprzód z nadziej¹,
zgodnie z zachêt¹ skierowan¹ do wszystkich chrzeœcijan przez
Ojca Œwiêtego w Liœcie Apostolskim „Novo Millennio ineunte”
na zakoñczenie Wielkiego Jubileuszu roku 2000. Równie¿ my,
franciszkanie œwieccy, jesteœmy wezwani, aby byæ œwiadkami, to
znaczy mêczennikami w pierwotnym znaczeniu tego s³owa, Chrystusa w nowym tysi¹cleciu.
Nieprzypadkowo wybraliœmy datê 6 lutego dla promulgacji poprawionych Konstytucji Generalnych. Jest to data, pod któr¹ s¹
wspominani pierwsi mêczennicy Japonii, œwiadkowie par excellence, to znaczy siedemnastu tercjarzy franciszkañskich, ukrzy¿owanych razem z Piotrem Chrzcicielem, Paw³em Miki i innymi ich
towarzyszami. Niewiele wiemy o tych naszych doœæ odleg³ych
Braciach, jak tylko o ich niez³omnej woli, aby trwaæ mocno w wierze, aby nie chroniæ w³asnego ¿ycia za wszelk¹ cenê kosztem dania œwiadectwa Ewangelii.
Równie¿ w ostatnim stuleciu byli œwieccy franciszkanie, którzy a¿ po ofiarê ¿ycia zamanifestowali wiernoœæ przyrzeczeniom
chrztu œwiêtego i zakorzeniony w wierze sprzeciw wobec z³a.
Wspominamy naszego wspó³brata Ceferina Gimeneza Mallê, ofiarê przeœladowania religii w czasie hiszpañskiej wojny domowej
(1936/1939), który zosta³ beatyfikowany 4 maja 1997 r. Wspominamy S³ugê Bo¿ego Františka Noska, czeskiego polityka i franciszkanina œwieckiego, inn¹ ofiarê przemocy komunistycznej.
Wspominamy Juvénala Kabera, prze³o¿onego Wspólnoty w Kigali, zamordowanego w czasie masakry wojny plemiennej w Ruandzie. S¹ to tylko niektóre przyk³ady, ale równie¿ do nich odnosi
siê to, co Ojciec Œwiêty niedawno stwierdzi³: „To przede wszystkim odwa¿nemu œwiadectwu wiernych œwieckich, nierzadko a¿ po
mêczeñstwo, zawdziêcza siê, ¿e wiara nie zosta³a ca³kowicie wymazana z ¿ycia ca³ych narodów”.
Mo¿e od nas nie bêdzie siê ¿¹daæ mêczeñstwa krwi, ale z pewnoœci¹ bêdzie od nas wymagane œwiadectwo konsekwencji i sta-

³oœci w wype³nianiu obietnic chrzcielnych, odnowionych i potwierdzonych przez profesjê w FZŒ. Na mocy profesji Regu³a i jej
zastosowanie, jakie podaj¹ Konstytucje Generalne, musz¹ stanowiæ dla ka¿dego z nas punkt odniesienia doœwiadczenia codziennego, pocz¹wszy od specyficznego powo³ania i od œciœle okreœlonej to¿samoœci. Na tej podstawie trzeba na nowo opracowaæ nasz¹
egzystencjê i znaleŸæ projekt ¿ycia (franciszkañski radykalizm
ewangeliczny) oraz miejsce komunii eklezjalnej (braterstwo),
w których by³oby mo¿liwe odczytanie, „dlaczego i jak ¿yæ, kochaæ
i cierpieæ” (KG 10).
Z tym ¿yczeniem Prezydium Rady Miêdzynarodowej FZŒ,
otrzymawszy zatwierdzone Konstytucje Generalne, przekazuje je
ca³emu Zakonowi, aby – tak jak Regu³a – by³y studiowane, kochane i wype³niane.
Emanuela De Nunzio
Prze³o¿ona Generalna FZŒ

Franciszkañski Zakon Œwieckich
Rada Miêdzynarodowa
Via Pomponia Grecina, 31 – 00145 Roma
Tel/fax: +39.06.5123964
Rzym, 4 paŸdziernika 2001
w uroczystoœæ œw. Franciszka z Asy¿u

Przek³ad Konstytucji Generalnych FZŒ na jêzyk polski
Pismem z 17 wrzeœnia 2001 r. Zastêpczyni Prze³o¿onej Narodowej, Jadwiga Wojas, przes³a³a do Prezydium Rady Miêdzynarodowej FZŒ (CIOFS) tekst Konstytucji Generalnych FZŒ, przet³umaczony na jêzyk polski, do³¹czaj¹c poœwiadczenie Ministra
Prowincjalnego, Br. Marka Wacha OFM, który potwierdza, ¿e
przek³ad jest zgodny z wydaniem typicznym.
Wzi¹wszy pod uwagê wspomniane wy¿ej poœwiadczenie Ministra Prowincjalnego, który w Polsce wype³nia altius moderamen
w odniesieniu do FZŒ w myœl art. 85,2 i 88 Konstytucji Generalnych:
– na mocy upowa¿nienia udzielonego mi przez Prezydium Rady
Miêdzynarodowej FZŒ (CIOFS) na zebraniu w dniach 1–20 stycznia 1991,
– spe³niaj¹c zasady ustalone przez to Prezydium Rady na zebraniu w dniach 14–20 paŸdziernika 1992,
zatwierdzam
przek³ad Konstytucji Generalnych FZŒ na jêzyk polski.

Emanuela De Nunzio
Prze³o¿ona Generalna FZŒ

Skróty

Dokumenty Koœcio³a
DA – Dekret o apostolstwie œwieckich Apostolicam actuositatem
DK – Dekret o pos³udze i ¿yciu kap³anów Presbyterorum ordinis
KDK – Konstytucja duszpasterska o Koœciele
w œwiecie wspó³czesnym Gaudium et spes
KK – Konstytucja dogmatyczna o Koœciele Lumen gentium
KO – Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bo¿ym
Dei Verbum
KPK – Kodeks Prawa Kanonicznego
LE – Encyklika Jana Paw³a II o godnoœci pracy ludzkiej
Laborem exercens
Pisma œw. Franciszka
2LW
PB³M
1Reg
2Reg
T

–
–
–
–
–

List do wiernych. Redakcja druga
Pozdrowienie B³ogos³awionej Dziewicy Maryi
Regu³a niezatwierdzona
Regu³a zatwierdzona
Testament

´
Zród³a
franciszkañskie
1Bon
1Cel
2Cel
3T
Za

–
–
–
–
–

Œw. Bonawentura, ¯yciorys wiêkszy œw. Franciszka
Tomasz z Celano, ¯yciorys pierwszy œw. Franciszka
Tomasz z Celano, ¯yciorys drugi œw. Franciszka
Relacja Trzech Towarzyszy
Zbiór asyski

Rozdzia³ pierwszy
Franciszkañski Zakon Œwieckich

Artyku³ 1
1. Wszyscy wierni s¹ powo³ani do œwiêtoœci i w jednoœci z Koœcio³em maj¹ prawo kroczyæ w³asn¹ drog¹ duchow¹1.
Reg. 1, 2

2. W Koœciele istnieje wiele rodzin duchowych posiadaj¹cych
ró¿ne charyzmaty. Do tych rodzin nale¿y zaliczyæ Rodzinê Franciszkañsk¹, która w swoich ró¿nych ga³êziach uznaje za Ojca,
inspiratora i wzór œw. Franciszka z Asy¿u.

Reg. 2

3. W Rodzinie Franciszkañskiej od pocz¹tków swoje w³asne
miejsce ma Franciszkañski Zakon Œwieckich 2. Jest on utworzony
przez organiczne po³¹czenie wszystkich braterskich wspólnot katolickich, których cz³onkowie – natchnieni przez Ducha Œwiêtego
– zobowi¹zuj¹ siê ¿yæ Ewangeli¹ na sposób œw. Franciszka w ich
stanie œwieckim, zachowuj¹c Regu³ê zatwierdzon¹ przez Koœció³3.
1

Por. KPK 210; 214; KK 40.
Nazywany tak¿e Trzecim Zakonem Franciszkañskim (TOF). Por. Regu³a 2, nota
5. KPK 303 tak okreœla Trzecie Zakony: „Stowarzyszenia, których cz³onkowie, ¿yj¹c
w œwiecie, uczestnicz¹ w duchu jakiegoœ instytutu zakonnego, pod wy¿szym kierownictwem tego¿ instytutu prowadz¹ ¿ycie apostolskie i zd¹¿aj¹ do chrzeœcijañskiej doskona³oœci, nazywaj¹ siê trzecimi zakonami lub otrzymuj¹ inn¹ odpowiedni¹ nazwê”.
3 Po Regu³ach zatwierdzonych przez Papie¿a Miko³aja IV w 1289 r. i przez Papie¿a Leona XIII w 1883 r., Regu³a aktualna zosta³a zatwierdzona przez Papie¿a
Paw³a VI w dniu 24 czerwca 1978 r.
2
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4. Na mocy przynale¿noœci do tej samej rodziny duchowej Stolica Apostolska powierzy³a troskê duszpastersk¹ i opiekê duchow¹
nad FZŒ Pierwszemu Zakonowi Franciszkañskiemu i Trzeciemu
Zakonowi Regularnemu /TOR/. S¹ to „instytuty”, do których nale¿y wy¿sze kierownictwo, o jakim jest mowa w kan. 303 KPK4.
5. Franciszkañski Zakon Œwieckich jest w Koœciele stowarzyszeniem publicznym5. Dzieli siê on na wspólnoty na ró¿nych
szczeblach: miejscowym, regionalnym, narodowym i miêdzynarodowym. Ka¿da z nich ma osobowoœæ prawn¹ w Koœciele.

Artyku³ 2
1. Powo³anie do FZŒ jest powo³aniem specyficznym, które formuje ¿ycie i dzia³alnoœæ apostolsk¹ swoich cz³onków. Dlatego nie
mog¹ nale¿eæ do FZŒ ci, którzy poprzez wieczyste zobowi¹zanie
s¹ z³¹czeni z inn¹ rodzin¹ zakonn¹ lub instytutem ¿ycia konsekrowanego.
2. FZŒ jest otwarty dla wiernych ka¿dego stanu. Do niego mog¹
nale¿eæ:
– œwieccy (mê¿czyŸni i kobiety),
– duchowni diecezjalni (diakoni, kap³ani, biskupi).

Artyku³ 3
1. Charakter œwiecki znamionuje duchowoœæ i ¿ycie apostolskie
tych, którzy nale¿¹ do FZŒ.

Por. Konstytucje FZŒ 85,2. Kiedy s¹ cytowane Konstytucje, bez dalszej specyfikacji, odniesienie dotyczy tych obecnych.
5
Por. KPK 116; 301,3; 312; 313.
4

Franciszkañski Zakon Œwieckich
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2. Ich œwieckoœæ w powo³aniu i w ¿yciu apostolskim wyra¿a
siê stosownie do ich stanu, a mianowicie:
– dla œwieckich, przyczyniaj¹c siê do budowania Królestwa
Bo¿ego przez obecnoœæ w rzeczywistoœciach i dzia³aniach
doczesn;ych6;
– dla duchownych diecezjalnych przez spe³nianie w³aœciwej
im pos³ugi Ludowi Bo¿emu, wspólnie z Biskupem i Prezbiterium7 .
Jedni i drudzy s¹ inspirowani wyborami ewangelicznymi œw.
Franciszka z Asy¿u i anga¿uj¹ siê w kontynuowanie jego misji
z innymi komponentami Rodziny Franciszkañskiej.
3. Powo³anie do FZŒ jest powo³aniem do ¿ycia Ewangeli¹
w braterskiej komunii. W tym celu cz³onkowie FZŒ ³¹cz¹ siê we
wspólnoty koœcielne, które nazywaj¹ siê wspólnotami braterskimi.

Artyku³ 4
1. FZŒ rz¹dzi siê prawem powszechnym Koœcio³a i w³asnym:
Regu³¹, Konstytucjami, Rytua³em i Statutami partykularnymi.
2. Regu³a okreœla naturê, cel i ducha FZŒ.
Reg. 3

3. Konstytucje maj¹ za cel:
– dostosowanie Regu³y,
– konkretne wskazanie warunków przynale¿noœci do FZŒ, sposób zarz¹dzania nim, organizacjê ¿ycia braterskiego, siedzibê8.

6
Por. KPK 225; Przemówienie Jana Paw³a II do FZŒ, 27 wrzeœnia 1982, L’Osservatore Romano, 27 wrzeœnia 1982.
7
Por. KPK 275 n; DK 12; 14; 15 n.
8
Por. KPK 304.
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Artyku³ 5
l. Autentyczna interpretacja Regu³y i Konstytucji nale¿y do Sto- Reg.3
licy Apostolskiej.
2. Interpretacja praktyczna Konstytucji w celu zharmonizowania ich zastosowania w ró¿nych obszarach i na ró¿nych szczeblach
Zakonu nale¿y do Kapitu³y generalnej FZŒ.
3. Wyjaœnienie specyficznych punktów, które domagaj¹ siê niezw³ocznej decyzji, nale¿y do kompetencji Prezydium Rady Miêdzynarodowej FZŒ. Takie wyjaœnienie zachowuje wa¿noœæ do nastêpnej Kapitu³y generalnej.

Artyku³ 6
1. Wspólnota Miêdzynarodowa FZŒ ma w³asny Statut zatwierdzony przez Kapitu³ê generaln¹.
2. Wspólnoty narodowe maj¹ w³asne Statuty zatwierdzone
przez Prezydium Rady Miêdzynarodowej FZŒ.
3. Wspólnoty regionalne i miejscowe mog¹ mieæ w³asne Statuty zatwierdzone przez Radê wy¿szego stopnia.

Artyku³ 7
Wszystkie rozporz¹dzenia, które nie zgadzaj¹ siê z niniejszymi
Konstytucjami, s¹ zniesione.

Rozdzia³ drugi
Forma ¿ycia i dzia³alnoœæ apostolska

Tytu³ I
Forma ¿ycia
Artyku³ 8
1. Franciszkanie œwieccy poprzez profesjê zobowi¹zuj¹ siê ¿yæ
w swoim œwieckim stanie Ewangeli¹ wed³ug duchowoœci franciszkañskiej.
2. Staraj¹ siê w œwietle wiary pog³êbiaæ wartoœci i wybory ¿ycia
ewangelicznego wed³ug Regu³y FZŒ:
– na podejmowanej nieustannie drodze nawrócenia i formacji;
Reg. 7
– otwarci na wymogi stawiane przez spo³eczeñstwo i rzeczyReg. 4
wistoœæ Koœcio³a, przechodz¹c od Ewangelii do ¿ycia i od
¿ycia do Ewangelii;
– w wymiarze osobistym i wspólnotowym tej drogi.

Artyku³ 9
Reg. 5

1. Duchowoœæ franciszkanina œwieckiego jest raczej sposobem ¿ycia skoncentrowanym na osobie Jezusa Chrystusa i Jego
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naœladowaniu9 ni¿ szczegó³owym programem, który nale¿y realizowaæ.
2. Franciszkanin œwiecki, zaanga¿owany w naœladowanie przy- Reg. 4
k³adu i nauk Chrystusa, ma obowi¹zek osobistego i nieustannego
studiowania Ewangelii i Pisma Œwiêtego. Wspólnota i odpowiedzialni za ni¹ niech popieraj¹ mi³oœæ do s³owa ewangelicznego
i wspomagaj¹ braci w poznawaniu go i zrozumieniu tak, jak ono
z pomoc¹ Ducha jest g³oszone przez Koœció³ 10.

Artyku³ 10
„Chrystus ubogi i ukrzy¿owany”, zwyciêzca œmierci i zmar- Reg. 10
twychwsta³y, najwy¿sze objawienie mi³oœci Boga do cz³owieka,
jest ksiêg¹, z której bracia, naœladuj¹c Chrystusa, ucz¹ siê, dlaczego i jak ¿yæ, kochaæ i cierpieæ. W Nim odkrywaj¹ wartoœæ sprzeciwu w obronie sprawiedliwoœci oraz sens trudnoœci i krzy¿y ¿ycia
codziennego. Z Nim mog¹ przyj¹æ wolê Ojca nawet w najtrudniejszych okolicznoœciach i ¿yæ franciszkañskim duchem pokoju, odrzucaj¹c wszelk¹ doktrynê sprzeczn¹ z godnoœci¹ cz³owieka.

Artyku³ 11
Pamiêtaj¹c, ¿e Duch Œwiêty jest Ÿród³em ich powo³ania, animatorem ¿ycia braterskiego i misji, franciszkanie œwieccy niech siê
staraj¹ naœladowaæ napomnienie Œwiêtego, aby ponad wszystko
„pragn¹æ posi¹œæ Ducha Pañskiego wraz z Jego uœwiêcaj¹cym
dzia³aniem”11.

Por. 1Reg 22,41; 2LW 51.
Por. KO 10.
11
1Reg 10,8.
9

10

Forma ¿ycia i dzia³alnoœæ apostolska
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Artyku³ 12
1. Inspirowani przyk³adem i pismami Franciszka, a zw³aszcza
za ³ask¹ Ducha, bracia niech ka¿dego dnia z wiar¹ prze¿ywaj¹
wielki dar, jaki przyniós³ nam Chrystus: objawienie Ojca. Niech
daj¹ œwiadectwo tej wiary przed ludŸmi:
– w ¿yciu rodzinnym,
– w pracy,
– w radoœci i w cierpieniach,
– w spotkaniu z ludŸmi, którzy wszyscy s¹ braæmi w tym samym Ojcu,
– w obecnoœci i udziale w ¿yciu spo³ecznym,
– w braterskim stosunku do wszystkich stworzeñ.
Reg. 10

2. Z Jezusem, pos³usznym a¿ œmierci, niech siê staraj¹ poznaæ
i pe³niæ wolê Ojca, Niech dziêkuj¹ Bogu za dar wolnoœci i za objawienie prawa mi³oœci. Niech przyjmuj¹ pomoc, jaka – dla pe³nienia woli Bo¿ej – jest im oferowana za poœrednictwem Koœcio³a
przez tych, którzy s¹ w nim ustanowieni dla sprawowania w³adzy,
i przez braci. Niech z pogodn¹ stanowczoœci¹ podejmuj¹ ryzyko
odwa¿nych decyzji w ¿yciu spo³ecznym.

Reg. 8

3. Bracia niech kochaj¹ synowskie spotkanie z Bogiem, a modlitwa i kontemplacja niech bêdzie dusz¹ ich w³asnego bytu i dzia³ania. Niech siê staraj¹ odkrywaæ obecnoœæ Ojca we w³asnym sercu, w przyrodzie i w historii ludzi, w której wype³nia siê Jego
zbawczy plan. Kontemplacja tej tajemnicy bêdzie ich czyniæ gotowymi do wspó³pracy w tym zamyœle mi³oœci.

Artyku³ 13
Reg. 7

1. Franciszkanie œwieccy, pierwotnie nazywani „braæmi i siostrami od pokuty”, postanawiaj¹ ¿yæ w duchu ci¹g³ego nawracania siê.
Œrodkami do pielêgnowania tej cechy powo³ania franciszkañskiego,
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indywidualnie i we wspólnocie, s¹: s³uchanie i nabo¿eñstwa s³owa
Bo¿ego, rewizja ¿ycia, skupienia duchowe, pomoc doradcy duchowego i nabo¿eñstwa pokutne. Niech czêsto przystêpuj¹ do sakramentu pojednania i troszcz¹ siê o jego sprawowanie wspólnotowe,
zarówno w swojej wspólnocie, jak i z ca³ym ludem Bo¿ym12.
2. W tym duchu nawrócenia nale¿y prze¿ywaæ mi³oœæ do odnowy Koœcio³a po³¹czon¹ z odnow¹ osobist¹ i wspólnotow¹. Owocem nawrócenia, które jest odpowiedzi¹ na mi³oœæ Boga, s¹ dzie³a
mi³oœci wzglêdem braci13 .
3. Praktyki pokutne, takie jak post i wstrzemiêŸliwoœæ, tradycyjne wœród pokutników franciszkañskich, musz¹ byæ znane, doceniane i prze¿ywane zgodnie ze wskazaniami ogólnymi Koœcio³a.

Artyku³ 14
1. Œwiadomi, ¿e Bóg zechcia³ z nas wszystkich uczyniæ jeden
lud i ¿e ustanowi³ swój Koœció³ powszechnym sakramentem zbawienia, bracia niech w duchu wiary anga¿uj¹ siê w refleksjê na temat Koœcio³a, jego misji w œwiecie wspó³czesnym i roli w nim
franciszkanów œwieckich, podejmuj¹c wyzwania i przyjmuj¹c odpowiedzialnoœæ, jak¹ ta refleksja pozwoli im odkryæ.
2. Eucharystia stanowi centrum ¿ycia Koœcio³a. W niej Chry- Reg. 8
stus jednoczy nas ze swoj¹ Osob¹ i pomiêdzy sob¹ jako jedno cia³o. Przeto Eucharystia niech bêdzie centrum ¿ycia wspólnoty; bracia niech uczestnicz¹ w Eucharystii mo¿liwie jak najczêœciej,
pamiêtaj¹c o czci i mi³oœci Franciszka, który w Eucharystii prze¿ywa³ wszystkie tajemnice ¿ycia Chrystusa.
Obrzêdy pokuty, dostosowane do zwyczajów polskich, Katowice 1981, Wprowadzenie n. 22, s. 25 n.
13
Por. 2LW 25 n.
12

Forma ¿ycia dzia³alnoœæ apostolska
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3. Niech uczestnicz¹ w sakramentach Koœcio³a, troszcz¹c siê nie
tylko o uœwiêcenie osobiste, ale równie¿ o to, aby przyczyniaæ siê
do wzrostu Koœcio³a i rozszerzania siê Królestwa. Niech wspó³pracuj¹ w ¿ywym i œwiadomym odprawianiu liturgii we w³asnych
parafiach, szczególnie w sprawowaniu sakramentu chrztu, bierzmowania, ma³¿eñstwa i namaszczenia chorych.
4. Bracia i wspólnoty niech siê stosuj¹ do wskazañ Rytua³u dotycz¹cych ró¿nych form w³¹czania siê w modlitwê liturgiczn¹ Koœcio³a, daj¹c pierwszeñstwo sprawowaniu Liturgii Godzin14.
5. Prawdziwi czciciele Ojca mog¹ w ka¿dym miejscu i w ka¿dym czasie oddawaæ kult i modliæ siê do Niego, jednak¿e bracia
niech siê staraj¹ znajdowaæ czas na milczenie i skupienie, poœwiêcony wy³¹cznie modlitwie.

Artyku³ 15
Reg. 11

1. Franciszkanie œwieccy anga¿uj¹ siê, aby ¿yæ duchem B³ogos³awieñstw, a w szczególny sposób duchem ubóstwa. Ubóstwo
ewangeliczne ukazuje ufnoœæ w Ojcu, daje wolnoœæ wewnêtrzn¹
i sk³ania do popierania sprawiedliwego podzia³u dóbr.
2. Franciszkanie œwieccy, którzy poprzez pracê i dobra materialne powinni troszczyæ siê o w³asn¹ rodzinê i s³u¿yæ spo³eczeñstwu, maj¹ w szczególny sposób ¿yæ w ubóstwie ewangelicznym.
Aby je zrozumieæ i realizowaæ, trzeba powa¿nego zaanga¿owania
osobistego oraz wsparcia wspólnoty poprzez modlitwê i dialog,
wspólnotow¹ rewizjê ¿ycia, ws³uchiwanie siê we wskazania Koœcio³a i potrzeby spo³eczeñstwa.

14

Rytua³ FZŒ, Dodatek 26; 27.
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3. Franciszkanie œwieccy niech siê staraj¹ ograniczyæ wymagania osobiste, ¿eby móc lepiej dzieliæ siê dobrami duchowymi
i materialnymi z braæmi, zw³aszcza tymi uwa¿anymi za ostatnich.
Niech dziêkuj¹ Bogu za otrzymane dobra, u¿ywaj¹c ich jak dobrzy
administratorzy, a nie jak w³aœciciele.
Niech zajm¹ stanowcz¹ postawê przeciwko konsumizmowi
oraz przeciwko ideologiom i praktykom, które przedk³adaj¹ bogactwo nad wartoœci ludzkie i religijne, a tak¿e pozwalaj¹ na wykorzystywanie cz³owieka.
4. Niech kochaj¹ i praktykuj¹ czystoœæ serca bêd¹c¹ Ÿród³em
prawdziwego braterstwa.

Artyku³ 16
1. Maryja, Matka Jezusa, jest wzorem w s³uchaniu s³owa i wier- Reg. 9
noœci powo³aniu: w Niej, jak Franciszek, widzimy zrealizowane
wszystkie cnoty ewangeliczne 15.
2. Bracia niech pielêgnuj¹ gor¹c¹ mi³oœæ do Najœwiêtszej Dziewicy, naœladowanie Jej, modlitwê i synowskie oddanie. Niech okazuj¹ swoj¹ pobo¿noœæ wyrazami szczerej wiary w formach przyjêtych przez Koœció³.
3. Maryja jest dla ca³ej wspólnoty koœcielnej wzorem p³odnej
i szczerej mi³oœci. Franciszkanie œwieccy i wspólnoty niech siê staraj¹ ¿yæ doœwiadczeniem Franciszka, który Dziewicê Maryjê uczyni³ przewodniczk¹ swego dzie³a; z Ni¹, jak uczniowie w Dniu
Piêædziesi¹tnicy, niech przyjmuj¹ Ducha, aby realizowaæ siê we
wspólnocie mi³oœci16.
15
16

PB³M.
Por. 2Cel 198.

Tytu³ II
Aktywna obecnoœæ w Koœciele i w œwiecie
Artyku³ 17
Reg. 6

1. Wezwani do wspó³pracy w budowaniu Koœcio³a jako sakramentu zbawienia dla wszystkich ludzi oraz stawszy siê przez
chrzest i profesjê „œwiadkami i narzêdziami jego misji”, franciszkanie œwieccy g³osz¹ Chrystusa ¿yciem i s³owem. Ich apostolatem
pierwszoplanowym jest œwiadectwo osobiste w œrodowisku, w którym ¿yj¹17, i pos³uga w budowaniu Królestwa Bo¿ego w rzeczywistoœci ziemskiej.
2. We wspólnotach niech bêdzie popierane przygotowanie braci do szerzenia orêdzia ewangelicznego „w zwyk³ych warunkach
w³aœciwych œwiatu”18 i do wspó³pracy w katechezie we wspólnotach koœcielnych.
3. Ci, którzy zostali powo³ani do wype³niania misji katechetów, przewodnicz¹cych wspólnot koœcielnych lub innych pos³ug,
a tak¿e szafarze œwiêtych czynnoœci niech przyswajaj¹ sobie mi³oœæ Franciszka do s³owa Bo¿ego, jego wiarê w tych, którzy je
g³osz¹, i wielki zapa³, z jakim on przyj¹³ od Papie¿a misjê g³oszenia pokuty.
4. Udzia³ w pos³udze uœwiêcania, któr¹ Koœció³ wype³nia poprzez liturgiê, modlitwê oraz dzie³a pokuty i mi³oœci, niech bracia
17
18

Por. 1Reg 17,3; 3T 36; 2LW 53.
KK 35.
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realizuj¹ przede wszystkim we w³asnej rodzinie, nastêpnie we
wspólnocie, a wreszcie – przez aktywn¹ obecnoœæ – w Koœciele
miejscowym i w spo³eczeñstwie.

Dla spo³eczeñstwa sprawiedliwego i braterskiego

Artyku³ 18
l. Franciszkanie œwieccy s¹ wezwani do dawania w³asnego
wk³adu, inspirowanego osob¹ i orêdziem œw. Franciszka z Asy¿u,
w cywilizacjê, w której godnoœæ osoby ludzkiej, wspó³odpowiedzialnoœæ i mi³oœæ s¹ rzeczywistoœciami ¿ywymi 19 .
2. Powinni zg³êbiaæ prawdziwe fundamenty braterstwa po- Reg. 13
wszechnego oraz wszêdzie szerzyæ ducha goœcinnoœci i atmosferê
braterstwa. Niech zdecydowanie anga¿uj¹ siê przeciwko ka¿dej
formie wyzysku, dyskryminacji i spychania na margines oraz przeciw wszelkiej postawie obojêtnoœci wzglêdem innych.
3. Niech wspó³pracuj¹ z ruchami popieraj¹cymi braterstwo miêdzy Reg. 13
narodami, niech anga¿uj¹ siê w „tworzenie godnych warunków ¿ycia”
dla wszystkich, w dzia³ania na rzecz wolnoœci ka¿dego narodu.
4. Naœladuj¹c przyk³ad Franciszka, Patrona ekologów, niech
czynnie popieraj¹ inicjatywy na rzecz ochrony stworzenia, wspó³pracuj¹c w podejmowanych wysi³kach dla unikania zanieczyszczenia i degradacji przyrody oraz dla tworzenia warunków ¿ycia i œrodowiska, które nie stanowi³yby zagro¿enia dla cz³owieka.

19

KDK 31 n.
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Artyku³ 19
Reg. 14

l. Franciszkanie œwieccy niech zawsze dzia³aj¹ jak zaczyn
w œrodowisku, w którym ¿yj¹, poprzez œwiadectwo mi³oœci braterskiej i jasne motywacje chrzeœcijañskie.
2. W duchu bycia mniejszymi niech wybieraj¹ przede wszystkim wiêŸ z ubogimi i ludŸmi z marginesu, czy bêd¹ to poszczególne jednostki, czy kategorie osób, czy ca³y naród; niech wspó³pracuj¹ w przezwyciê¿aniu spychania na margines ludzi i tych form
ubóstwa, które s¹ owocem nieefektywnoœci i niesprawiedliwoœci.

Artyku³ 20
Reg. 14

l. Zaanga¿owani w budowanie Królestwa Bo¿ego w sprawach
i dzia³aniach doczesnych franciszkanie œwieccy z natury swego
powo³ania prze¿ywaj¹ jako nierozdzieln¹ rzeczywistoœæ w³asn¹
przynale¿noœæ do Koœcio³a i spo³eczeñstwa.
2. Pierwszym i podstawowym wk³adem w budowanie œwiata bardziej sprawiedliwego i braterskiego niech bêdzie zaanga¿owanie
w wype³nianie obowi¹zków w³aœciwych ich dzia³alnoœci pracowniczej i odpowiednie przygotowanie zawodowe. W tym samym duchu
s³u¿by niech podejmuj¹ swoj¹ odpowiedzialnoœæ spo³eczn¹ i cywiln¹.

Artyku³ 21
Reg. 16

l. Dla Franciszka praca jest darem, a to, ¿e mo¿na pracowaæ
– ³ask¹. Praca codzienna jest nie tylko œrodkiem utrzymania, lecz
tak¿e okazj¹ s³u¿by Bogu i ludziom oraz drog¹ do rozwoju w³asnej osobowoœci. W przekonaniu, ¿e praca jest prawem i obowi¹zkiem oraz ¿e ka¿da forma zajêcia zas³uguje na szacunek, bracia
niech zabiegaj¹ o to, aby wszyscy mieli mo¿liwoœæ pracowania
i by proces pracy stawa³ siê coraz bardziej ludzki.
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2. Rozrywka i rekreacja maj¹ w³asn¹ wartoœæ i s¹ konieczne dla
rozwoju osoby. Franciszkanie œwieccy niech troszcz¹ siê o równowagê miêdzy prac¹ i odpoczynkiem i niech staraj¹ siê realizowaæ w czasie wolnym odpowiednie formy zajêæ20 .

Artyku³ 22
1. Franciszkanie œwieccy „niech bêd¹ obecni... na polu ¿ycia Reg. 15
publicznego”; niech wspó³pracuj¹, o ile maj¹ tak¹ mo¿liwoœæ,
w wydawaniu sprawiedliwych praw i rozporz¹dzeñ.
2. Wspólnoty zgodnie z powo³aniem franciszkañskim
i wskazaniami Koœcio³a powinny przez odwa¿ne inicjatywy anga¿owaæ siê na polu promocji ludzkiej i sprawiedliwoœci. Niech
zajmuj¹ jasne stanowisko, kiedy cz³owiek zostaje dotkniêty
w swojej godnoœci z powodu jakiejkolwiek formy ucisku albo
obojêtnoœci. Niech oddaj¹ swoj¹ pos³ugê ofiarom niesprawiedliwoœci.
3. Rezygnacja ze stosowania przemocy, charakterystyczna dla
uczniów Franciszka, nie oznacza rezygnacji z dzia³ania; bracia jednak niech uwa¿aj¹, aby ich interwencje by³y zawsze inspirowane
mi³oœci¹ chrzeœcijañsk¹.

Artyku³ 23
1. Pokój jest dzie³em sprawiedliwoœci oraz owocem pojedna- Reg. 19
nia i mi³oœci braterskiej 21. Franciszkanie œwieccy s¹ wezwani, aby
byæ nosicielami pokoju w swojej rodzinie i w spo³eczeñstwie:

20
21

Por. KDK 67; LE 16 n.
Por. KDK 78.
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– niech troszcz¹ siê o przedstawianie i szerzenie pokojowych
idei oraz postaw;
– niech rozwijaj¹ w³asne inicjatywy i niech wspó³pracuj¹, indywidualnie i jako wspólnota, z inicjatywami Papie¿a, Koœcio³ów partykularnych i Rodziny Franciszkañskiej;
– niech wspó³pracuj¹ z ruchami i instytucjami, które wspieraj¹
pokój w poszanowaniu jego autentycznych fundamentów.
2. Niech doceniaj¹ wybór dokonany przez tych, którzy z racji
sumienia odrzucaj¹ „noszenie broni”, uznaj¹c jednak prawo, zarówno osobiste, jak i narodowe do s³usznej obrony,
3. Dla zachowania pokoju w rodzinie bracia niech w odpowiednim czasie sporz¹dz¹ testament dotycz¹cy swoich dóbr.

W rodzinie

Artyku³ 24
Reg. 17

l. Franciszkanie œwieccy niech uwa¿aj¹ w³asn¹ rodzinê za œrodowisko priorytetowe, w którym maj¹ prze¿ywaæ swoje zadanie
chrzeœcijañskie i powo³anie franciszkañskie, i niech tworz¹
w niej przestrzeñ dla modlitwy, dla s³owa Bo¿ego i dla katechezy chrzeœcijañskiej, anga¿uj¹c siê w sprawê szacunku dla ka¿dego ¿ycia od jego poczêcia i w ka¿dej sytuacji a¿ do œmierci. Ma³¿onkowie znajduj¹ w Regule FZŒ skuteczn¹ pomoc na w³asnej
drodze ¿ycia chrzeœcijañskiego, œwiadomi, ¿e w sakramencie
ma³¿eñstwa ich mi³oœæ uczestniczy w mi³oœci, jak¹ Chrystus darzy swój Koœció³. Mi³oœæ ma³¿onków i potwierdzenie waloru
wiernoœci s¹ g³êbokim œwiadectwem dawanym w³asnej rodzinie,
Koœcio³owi i œwiatu.

Konstytucje Generalne FZŒ

32

2. We wspólnocie braterskiej:
– tematem dialogu i wymiany doœwiadczeñ niech bêdzie duchowoœæ rodzinna i ma³¿eñska oraz chrzeœcijañskie spojrzenie na problemy rodzinne;
– niech bêdzie wspó³udzia³ w wa¿nych chwilach ¿ycia rodzinnego wspó³braci oraz braterska troska o tych, którzy – celibatariusze czy niezamê¿ne, wdowy lub wdowcy, osoby samotnie wychowuj¹ce dzieci, bêd¹cy w separacji, rozwiedzeni
– ¿yj¹ w trudnych sytuacjach i warunkach;
– niech bêd¹ tworzone sprzyjaj¹ce warunki do dialogu miêdzy- Reg. 19
pokoleniowego;
– niech bêdzie popierana formacja grup ma³¿onków i grup rodzinnych.
3. Bracia niech wspó³pracuj¹ w wysi³kach podejmowanych
w Koœciele i w spo³eczeñstwie dla potwierdzenia wartoœci i szacunku dla ¿ycia oraz dania odpowiedzi na problemy spo³eczne
rodziny.

Artyku³ 25
Maj¹c przekonanie o koniecznoœci wychowania dzieci tak,
by otwiera³y swój umys³ na wspólnotê i „by w niej uœwiadamia³y sobie, ¿e s¹ ¿ywymi i aktywnymi cz³onkami Ludu Bo¿ego” 22, oraz o fascynacji, jak¹ mo¿e w nich budziæ Franciszek,
nale¿y popieraæ formacjê grup dzieci, które z pomoc¹ pedagogiki i organizacji dostosowanej do ich wieku, niech bêd¹ wprowadzane w poznawanie i mi³oœæ ¿ycia franciszkañskiego. Statuty narodowe dadz¹ stosowne wskazania dla organizacji tych
grup oraz dla ich relacji ze wspólnot¹ bratersk¹ i z grupami
m³odzie¿owymi.

22

DA 30.

Aktywna obecnoœæ w Koœciele i w œwiecie
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Pos³añcy radoœci i nadziei

Artyku³ 26
l. Równie¿ w cierpieniu Franciszek ¿y³ ufnoœci¹ i radoœci¹, czerpi¹c z:
– doœwiadczenia ojcostwa Bo¿ego,
– niezachwianej wiary w powstanie z Chrystusem do ¿ycia
wiecznego,
– doœwiadczenia mo¿liwoœci spotkania i wys³awiania Stwórcy
w powszechnym braterstwie ze wszystkimi stworzeniami23.
Reg. 19

Dlatego zgodnie z Ewangeli¹ franciszkanie œwieccy mówi¹
swoje „tak” dla nadziei i radoœci ¿ycia. Daj¹ wk³ad w przeciwstawianie siê niedostatkom i pesymizmowi, przygotowuj¹c lepsz¹
przysz³oœæ.
2. We wspólnocie bracia niech popieraj¹ wzajemne zrozumienie i troszcz¹ siê, aby atmosfera zebrañ by³a mi³a i odzwierciedla³a radoœæ. Niech siê wzajemnie zachêcaj¹ do dobrego.

Artyku³ 27
Reg. 19

1. Bracia, posuwaj¹c siê w latach, niech ucz¹ siê przyjmowaæ chorobê i rosn¹ce trudnoœci oraz nadawaæ swojemu ¿yciu
g³êbszy sens przez stopniowe dystansowanie siê i kierowanie
ku ziemi obiecanej. Niech bêd¹ mocno przekonani, ¿e wspólnota wierz¹cych w Chrystusa i tych, którzy mi³uj¹ siê wzajemnie, w Nim trwaæ bêdzie dalej w ¿yciu wiecznym jako „wspólnota œwiêtych”.

23

Por. 2Cel 125; Za 83; 1Bon 9,1.
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2. Franciszkanie œwieccy niech siê staraj¹, aby tworzyæ w swoim œrodowisku, przede wszystkim we wspólnotach, atmosferê
wiary i nadziei tak, aby „siostra œmieræ” by³a postrzegana jako
przejœcie do Ojca i by wszyscy mogli ze spokojem przygotowaæ
siê do niej.

Rozdzia³ trzeci
¯ycie we wspólnocie braterskiej

Tytu³ I
Wskazania ogólne
Artyku³ 28
1. Wspólnota FZŒ bierze swój pocz¹tek z inspiracji œw. Franciszka z Asy¿u, któremu Najwy¿szy objawi³ ewangeliczne znaczenie ¿ycia w komunii braterskiej24.
Reg. 20

2. „FZŒ dzieli siê na wspólnoty ro¿nych stopni”, w tym celu,
aby wspieraæ w sposób uporz¹dkowany jednoœæ i wzajemn¹
wspó³pracê miêdzy braæmi oraz ich aktywn¹ i wspólnotow¹ obecnoœæ, zarówno w Koœciele partykularnym, jak i w Koœciele powszechnym. FZŒ bêdzie ponadto pobudza³ zaanga¿owanie wspólnot do pos³ugi w œwiecie, a zw³aszcza w ¿yciu spo³eczeñstwa.
3. Bracia ³¹cz¹ siê, zarówno we wspólnoty miejscowe, erygowane przy koœciele lub domu zakonnym, jak i we wspólnoty personalne, ustanowione dla dok³adnych motywacji, wa¿nych i uznanych w dekrecie erekcyjnym25.

24
25

Por. Konstytucje 3,3; T 16.
Por. KPK 518.
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Artyku³ 29
1. Wspólnoty miejscowe niech siê ³¹cz¹ we wspólnoty na ró¿nym szczeblu: regionalnym, narodowym, miêdzynarodowym, wed³ug kryteriów koœcielnych, terytorialnych czy innej natury. S¹ one
koordynowane i zespolone zgodnie z Regu³¹ i Konstytucjami. Jest
to wymóg komunii miêdzy wspólnotami, zgodnej wspó³pracy miêdzy nimi i jednoœci FZŒ.
2. Wspólnoty, które maj¹ pojedynczo osobowoœæ prawn¹ w Reg. 20
Koœciele, niech uzyskaj¹, jeœli to mo¿liwe, osobowoœæ prawn¹ cywiln¹ dla lepszego wype³nienia w³asnej misji. Do Rad narodowych
nale¿y podanie wskazañ dotycz¹cych motywacji i procedur postêpowania.
3. Statuty narodowe powinny okreœliæ kryteria organizacji FZŒ
w narodzie. Zastosowanie tych kryteriów pozostawia siê roztropnej ocenie odpowiedzialnych za zainteresowane wspólnoty i Rady
narodowej.

Artyku³ 30
l. Bracia s¹ wspó³odpowiedzialni za ¿ycie wspólnoty, do której
nale¿¹, i FZŒ jako jednoœci organicznej wszystkich wspólnot rozsianych po œwiecie.
2. Poczucie wspó³odpowiedzialnoœci cz³onków wymaga osobistej obecnoœci, œwiadectwa, modlitwy, czynnej wspó³pracy wed³ug
mo¿liwoœci ka¿dego i ewentualnych zadañ w animacji wspólnoty.
3. W duchu rodzinnym ka¿dy brat, w miarê w³asnych mo¿li- Reg. 25
woœci, niech z³o¿y wk³ad do kasy wspólnoty w celu dostarczania
œrodków finansowych potrzebnych do ¿ycia wspólnoty oraz do jej
dzie³ kultu, apostolatu i charytatywnych. Bracia zadbaj¹ równie¿

Wskazania ogólne
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o finansowanie, a tak¿e inny wk³ad dla podtrzymania aktywnoœci
i dzie³ wspólnot wy¿szego stopnia.

Artyku³ 31
Reg. 21

l. „Na ró¿nych stopniach ka¿da wspólnota jest o¿ywiana i kierowana przez Radê i prze³o¿onego (albo prezesa).” Urzêdy te s¹
nadawane poprzez wybory zgodnie z Regu³¹, Konstytucjami
i Statutami w³asnymi. Tylko w wyj¹tkowych przypadkach albo
w pierwszym etapie ich ustanowienia mog¹ istnieæ wspólnoty
bez zwyczajnej Rady. Ten brak uzupe³nia Rada wy¿szego szczebla na czas œciœle konieczny dla zapewnienia odnowy lub ukierunkowania wspó1noty, formacji jej animatorów i przeprowadzenia wyborów.
2. Urz¹d prze³o¿onego czy radnego jest pos³ug¹ bratersk¹, zadaniem wype³nianym w poczuciu dyspozycyjnoœci i odpowiedzialnoœci wobec ka¿dego brata i wspólnoty, aby ka¿dy realizowa³ siê
we w³asnym powo³aniu, a ka¿da wspólnota by³a prawdziwie franciszkañsk¹ wspólnot¹ koœcieln¹, aktywnie obecn¹ w Koœciele
i spo³eczeñstwie.
3. Odpowiedzialni za FZŒ na ka¿dym stopniu niech bêd¹ braæmi profesami wieczystymi, przekonanymi o donios³oœci franciszkañskiego ¿ycia ewangelicznego, zainteresowanymi ¿yciem Koœcio³a i spo³eczeñstwa z szerokim i szlachetnym spojrzeniem,
otwartymi na dialog, dyspozycyjnymi do udzielania i otrzymywania pomocy i wspó³pracy.
4. Odpowiedzialni niech troszcz¹ siê o przygotowanie oraz animacjê duchow¹ i organizacyjn¹ zebrañ, zarówno wspólnot, jak
i Rad. Niech siê staraj¹ o¿ywiaæ wspólnotê poprzez w³asne œwiadectwo, proponuj¹c odpowiednie œrodki dla rozwoju ¿ycia wspólnoty i dzia³añ apostolskich, w œwietle fundamentalnych opcji fran-
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ciszkañskich. Niech dbaj¹ o to, aby podjête decyzje by³y wype³niane i niech popieraj¹ wspó³pracê braci.

Artyku³ 32
l. Prze³o¿eni i radni niech ¿yj¹ i popieraj¹ ducha i rzeczywistoœæ
komunii miêdzy braæmi, miêdzy ró¿nymi wspólnotami oraz miêdzy nimi i Rodzin¹ Franciszkañsk¹. Niech maj¹ na sercu nade
wszystko pokój i pojednanie w krêgu wspólnoty.
2. Obowi¹zek kierowniczy prze³o¿onych i radnych jest cza- Reg. 21
sowy. Bracia, unikaj¹c wszelkiej ambicji, maj¹ okazywaæ mi³oœæ
do wspólnoty przez ducha s³u¿by i dyspozycyjnoœci, zarówno do
przyjêcia, jak i opuszczenia stanowiska.

Artyku³ 33
1. W kierowaniu i koordynowaniu wspólnot i Zakonu trzeba
popieraæ osobowoœæ i zdolnoœci poszczególnych braci i poszczególnych wspólnot oraz nale¿y szanowaæ ró¿norodnoœæ wyra¿ania
idea³u franciszkañskiego i zró¿nicowanie kulturowe.
2. Rady wy¿szego stopnia niech nie czyni¹ tego, co mo¿e byæ
odpowiednio wykonane, zarówno przez wspólnoty miejscowe, jak
i Radê ni¿szego stopnia; niech respektuj¹ i popieraj¹ ich ¿ywotnoœæ, aby one nale¿ycie wype³nia³y w³asne obowi¹zki. Wspólnoty miejscowe i zainteresowane Rady niech siê anga¿uj¹ we wcielanie w ¿ycie uchwa³ Rady Miêdzynarodowej i innych Rad
wy¿szego stopnia oraz w realizacjê ich programów, dostosowuj¹c
je, gdy potrzeba, do w³asnej rzeczywistoœci.

Wskazania ogólne
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Artyku³ 34
Tam, gdzie sytuacja œrodowiskowa i potrzeby jej cz³onków tego
wymagaj¹, w obrêbie wspólnoty mog¹ pod kierunkiem jednej
Rady byæ ustanowione sekcje lub grupy, które bêd¹ gromadzi³y
cz³onków z³¹czonych przez szczególne wymogi, zbie¿noœæ interesów lub to¿samoœæ podjêtych dzia³añ.
Grupy te bêd¹ mog³y nadaæ sobie specyficzne normy dotycz¹ce
spotkañ i dzia³añ, z zachowaniem wiernoœci wymogom, które wynikaj¹ z przynale¿noœci do wspólnoty. Statuty narodowe ustalaj¹ odpowiednie kryteria dla tworzenia i funkcjonowania sekcji lub grup.

Artyku³ 35
l. Kap³ani diecezjalni, którzy uwa¿aj¹ siê za powo³anych przez
Ducha do uczestniczenia w charyzmacie œw. Franciszka z Asy¿u
we wspólnocie œwieckiej, niech znajduj¹ w niej szczególn¹ uwagê, odpowiedni¹ do ich misji w Ludzie Bo¿ym.
2. Kap³ani diecezjalni franciszkanie mog¹ równie¿ ³¹czyæ siê
we wspólnoty personalne w celu pog³êbienia inspiracji ascetycznych i duszpasterskich, jakie daje im ¿ycie i nauka Franciszka oraz
Regu³a FZŒ, aby lepiej prze¿ywaæ swoje powo³anie w Koœciele.
Jest wskazane, aby te wspólnoty posiada³y w³asne Statuty, które
przewidywa³yby konkretne sposoby dotycz¹ce tworzenia tych¿e
wspólnot, spotkañ braterskich i formacji duchowej, a tak¿e by o¿ywiaæ i podtrzymywaæ wiêŸ z ca³ym Zakonem.

Artyku³ 36
l. Wielk¹ pomoc¹ w duchowym i apostolskim rozwoju FZŒ
mog¹ byæ bracia, którzy poprzez œluby prywatne zobowi¹zuj¹ siê
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¿yæ duchem B³ogos³awieñstw i stawaæ siê bardziej dyspozycyjnymi do kontemplacji i s³u¿by wspólnocie.
2. Ci bracia i siostry mog¹ ³¹czyæ siê w grupy, zgodnie ze Statutami zatwierdzonymi przez Radê narodow¹ albo, gdy rozprzestrzenienie siê tych grup przekracza granice narodu, przez Prezydium Rady Miêdzynarodowej FZŒ.
3. Statuty te musz¹ byæ zgodne z niniejszymi Konstytucjami.

Tytu³ II
Wst¹pienie do Zakonu i formacja
Artyku³ 37

Reg. 23

l. W³¹czenie do Zakonu dokonuje siê poprzez okres wprowadzenia, okres formacji i profesjê Regu³y.
2. Ju¿ od wejœcia do wspólnoty rozpoczyna siê droga formacji,
która musi siê rozwijaæ przez ca³e ¿ycie. Pamiêtaj¹c, ¿e Duch
Œwiêty jest g³ównym czynnikiem formacji i staraj¹c siê zawsze
wspó³pracowaæ z Nim, odpowiedzialnymi za formacjê s¹: sam
kandydat, ca³a wspólnota, Rada z prze³o¿onym, mistrz formacji
i asystent.
3. Bracia s¹ odpowiedzialni za w³asn¹ formacjê, aby rozwijaæ
powo³anie otrzymane od Pana w sposób coraz to doskonalszy.
Wspólnota jest wezwana, aby pomagaæ braciom na tej drodze
przez serdecznoœæ, modlitwê i przyk³ad.
4. Do Rad narodowych i regionalnych nale¿y, przy wspólnym
porozumieniu, opracowanie i podjêcie œrodków dostosowanych do
miejscowych sytuacji, bêd¹cych pomoc¹ dla odpowiedzialnych za
formacjê w poszczególnych wspólnotach.
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Okres wprowadzenia

Artyku³ 38
1. Okres wprowadzenia jest faz¹ przygotowawcz¹ do prawdzi- Reg. 23
wego i w³aœciwego okresu formacji i ma na celu rozeznanie powo³ania oraz wzajemne poznanie siê miêdzy wspólnot¹ i postulantem. Ma on zapewniæ wolnoœæ i powagê wst¹pienia do FZŒ.
2. Czas trwania i sposoby odbywania okresu wprowadzenia s¹
ustalone przez Statuty narodowe.
3. Do Rady wspólnoty nale¿y zadanie podjêcia decyzji o ewentualnym zwolnieniu od okresu wprowadzenia przy uwzglêdnieniu
wskazañ Rady narodowej.

Przyjêcie do Zakonu

Artyku³ 39
l. Proœba o przyjêcie do Zakonu jest przedstawiana przez po- Reg. 23
stulanta prze³o¿onemu wspólnoty miejscowej lub personalnej poprzez akt formalny, o ile to mo¿liwe na piœmie.
2.Warunkami przyjêcia s¹: wyznawanie wiary katolickiej, ¿ycie
w komunii z Koœcio³em, prowadzenie dobrego ¿ycia moralnego,
okazywanie wyraŸnych oznak powo³ania 26.

26

Por. KPK 316.

Wst¹pienie do Zakonu i formacja

43

3. Rada wspólnoty podejmuje decyzjê kolegialnie co do proœby
i daje formaln¹ odpowiedŸ postulantowi oraz powiadamia wspólnotê.
4. Obrzêd przyjêcia odbywa siê wed³ug Rytua³u27 . Sporz¹dzony akt jest przechowywany w archiwum wspólnoty.

Okres formacji

Artyku³ 40
Reg. 23

l. Okres formacji pocz¹tkowej trwa przynajmniej rok. Statuty
narodowe mog¹ ustaliæ, ¿e formacja ta ma trwaæ d³u¿ej. Jej celem
jest dojrzewanie powo³ania, doœwiadczenie ¿ycia ewangelicznego
we wspólnocie, lepsze poznanie Zakonu. Formacja ta niech bêdzie
prze¿ywana poprzez czêste zebrania dla studium i modlitwy oraz
konkretne doœwiadczenia pos³ugi i apostolatu. Tego rodzaju spotkania, o ile jest to mo¿liwe i stosowne, nale¿y odbywaæ razem
z kandydatami innych wspólnot.
2.Kandydaci s¹ wprowadzani w lekturê i rozwa¿anie Pisma
Œwiêtego, w poznawanie osoby i pism Franciszka oraz duchowoœci franciszkañskiej, w studium Regu³y i Konstytucji. S¹ wychowywani do mi³oœci Koœcio³a i przyjmowania jego nauczania.
Œwieccy ucz¹ siê na sposób ewangeliczny prze¿ywania doczesnego zaanga¿owania w œwiecie.
3. Udzia³ w zebraniach wspólnoty miejscowej jest nieodzownym
warunkiem inicjacji w modlitwê wspólnotow¹ i w ¿ycie wspólnoty.

27

Por. Rytua³ FZŒ, Wprowadzenie 10; rozdz. I.
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4. Nale¿y zastosowaæ pedagogiê w stylu franciszkañskim i dostosowan¹ do mentalnoœci œrodowiska.

Profesja lub przyrzeczenie ¿ycia ewangelicznego

Artyku³ 41
1. Kandydat po ukoñczeniu okresu formacji pocz¹tkowej sk³a- Reg. 23
da do prze³o¿onego wspólnoty miejscowej proœbê o z³o¿enie profesji. Rada wspólnoty, wys³uchawszy mistrza formacji i asystenta, podejmuje poprzez tajne g³osowanie decyzjê o dopuszczeniu
do profesji oraz daje odpowiedŸ kandydatowi i powiadamia
wspólnotê.
2. Warunkami z³o¿enia profesji lub przyrzeczenia ¿ycia ewangelicznego s¹:
– ukoñczenie wieku okreœlonego przez Statuty narodowe,
– aktywny udzia³ w formacji pocz¹tkowej przez rok,
– zgoda Rady wspólnoty miejscowej.
3. Tam, gdzie zostanie to uznane za stosowne, mo¿na przed³u¿yæ okres formacji pocz¹tkowej; jednak nie mo¿e on byæ
przed³u¿ony wiêcej ni¿ rok ponad okres ustalony przez Statut
narodowy.

Artyku³ 42
l. Profesja jest uroczystym aktem koœcielnym, poprzez który
kandydat, pamiêtaj¹c o powo³aniu otrzymanym od Chrystusa, odnawia przyrzeczenia chrzcielne i potwierdza publicznie w³asne
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zobowi¹zanie do ¿ycia Ewangeli¹ w œwiecie wed³ug przyk³adu
Franciszka i zachowywania Regu³y FZŒ.
Reg. 23

2. Profesja wciela kandydata do Zakonu i jest ze swej natury
zobowi¹zaniem wieczystym. Profesjê wieczyst¹ mo¿e poprzedzaæ
profesja czasowa ponawiana co roku. Ca³y okres profesji czasowej nie mo¿e przekraczaæ trzech lat28.
3. Profesjê w imieniu Koœcio³a i FZŒ przyjmuje prze³o¿ony
wspólnoty miejscowej lub jego delegat. Obrzêd ma siê dokonywaæ
wed³ug ustaleñ Rytua³u29 .
4. Profesja nie zobowi¹zuje jedynie profesów wobec wspólnoty, ale tak¿e w ten sam sposób zobowi¹zuje wspólnotê do wziêcia
na siebie troski o ich pomyœlnoœæ ludzk¹ i zakonn¹.
5. Sporz¹dzony akt profesji jest przechowywany w archiwum
wspólnoty.

Artyku³ 43
Statuty narodowe okreœlaj¹:
– najni¿szy wiek do z³o¿enia profesji, który jednak nie mo¿e
byæ poni¿ej 18 ukoñczonych lat,
– znak wyró¿niaj¹cy przynale¿noœæ do Zakonu („TAU” albo
inny symbol franciszkañski).

Reg. 23

28
29

Por. Rytua³ FZŒ, Wprowadzenie 18.
Por. Rytua³ FZŒ, Wprowadzenie 13, rozdz. II.
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Formacja ci¹g³a

Artyku³ 44
l. Zapocz¹tkowana w poprzednich etapach formacja braci realizuje siê w sposób sta³y i ci¹g³y. Nale¿y j¹ rozumieæ jako pomoc
w nawracaniu siê ka¿dego30 i wszystkich oraz w wype³nianiu w³asnej misji w Koœciele i w spo³eczeñstwie.
2. Wspólnota ma obowi¹zek poœwiêciæ specjaln¹ uwagê formacji neoprofesów i profesów czasowych, aby mog³o dojrzeæ ich powo³anie i pog³êbiæ siê poczucie przynale¿noœci.
3. Formacja ci¹g³a, równie¿ poprzez kursy, spotkania, wymianê doœwiadczeñ, ma za cel pomoc wszystkim braciom:
– w s³uchaniu i rozwa¿aniu s³owa Bo¿ego, „w przechodzeniu Reg. 4
od Ewangelii do ¿ycia i od ¿ycia do Ewangelii”;
– w refleksji, pod wp³ywem œwiat³a wiary i wsparcia przez dokumenty Urzêdu Nauczycielskiego, nad wydarzeniami
w Koœciele i spo³eczeñstwie, zajmuj¹c konsekwentnie w³aœciwe postawy wobec nich;
– w realizacji i pog³êbieniu powo³ania franciszkañskiego przez
studiowanie pism œw. Franciszka, œw. Klary i autorów franciszkañskich.

Promocja powo³aniowa

Artyku³ 45
1. Promocja powo³aniowa do Zakonu jest obowi¹zkiem wszystkich braci i jest znakiem ¿ywotnoœci samych wspólnot. Bracia,
30

Por. Konstytucje 8; 1Cel 103.
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przekonani o donios³oœci i znaczeniu franciszkañskiej formy ¿ycia,
prosz¹ Boga, aby udzieli³ ³aski powo³ania franciszkañskiego nowym cz³onkom.
2. Chocia¿ nic nie mo¿e zast¹piæ œwiadectwa ka¿dego brata
i wspólnot, Rady powinny podj¹æ stosowne œrodki dla popierania
franciszkañskiego powo³ania œwieckiego.

Tytu³ III
Wspólnoty ró¿nych stopni

Wspólnota miejscowa

Artyku³ 46
l. Kanoniczne erygowanie wspólnoty miejscowej nale¿y do Reg. 22
kompetentnego wy¿szego prze³o¿onego zakonnego na proœbê zainteresowanych braci, po uprzedniej konsultacji i we wspó³pracy
z Rad¹ wy¿szego stopnia, z któr¹ bêdzie zwi¹zana nowa wspólnota, zgodnie ze Statutem narodowym.
Dla kanonicznego erygowania wspólnoty poza domami lub koœcio³ami zakonników franciszkañskich Pierwszego Zakonu i Trzeciego Zakonu Regularnego jest konieczna pisemna zgoda ordynariusza miejsca 31.
2. Do wa¿nego erygowania wspólnoty miejscowej wymaga siê
przynajmniej piêciu profesów wieczystych. Przyjêcia do Zakonu
i profesji tych pierwszych braci dokona Rada innej wspólnoty
miejscowej lub Rada wy¿szego stopnia, która w odpowiedni sposób zatroszczy siê o ich formacjê. Akty przyjêcia i profesji oraz
dekret erekcyjny s¹ przechowywane w archiwum wspólnoty, a ich
kopie przes³ane Radzie wy¿szego stopnia.

31

Por. KPK 312.
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3. Je¿eli w jakimœ narodzie nie ma jeszcze wspólnot FZŒ, zatroszczenie siê o to nale¿y do Prezydium Rady Miêdzynarodowej FZŒ.

Artyku³ 47
Reg. 22

l. Ka¿da wspólnota miejscowa jako podstawowa komórka jednego Zakonu jest powierzona opiece duszpasterskiej Zakonu franciszkañskiego, który j¹ kanonicznie erygowa³.
2. Wspólnota miejscowa mo¿e przejœæ pod opiekê duszpastersk¹ innego Zakonu franciszkañskiego w sposób przewidziany
przez Statuty narodowe.

Artyku³ 48
1. W przypadku wygaœniêcia wspólnoty jej dobra maj¹tkowe,
bibliotekê i archiwum przejmuje wspólnota bezpoœrednio wy¿szego stopnia.
2. W przypadku odrodzenia zgodnie z prawem kanonicznym
wspólnota przejmie na nowo ewentualne pozosta³e dobra, w³asn¹
bibliotekê i archiwum.

Rada wspólnoty

Artyku³ 49
l. Radê wspólnoty miejscowej tworz¹ pe³ni¹cy nastêpuj¹ce
urzêdy: prze³o¿onego, zastêpcy prze³o¿onego, sekretarza, skarbni-
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ka i mistrza formacji. Wed³ug potrzeb ka¿dej wspólnoty mog¹ byæ
do³¹czone inne urzêdy. Do Rady nale¿y na mocy prawa asystent
duchowy wspólnoty 32.
2. Wspólnota, zgromadzona na zebraniu lub kapitule, rozpatruje sprawy, które dotycz¹ jej ¿ycia i organizacji. Co trzy lata na zebraniu lub kapitule wyborczej wybiera prze³o¿onego i Radê, zgodnie z normami przewidzianymi w Konstytucjach i Statutach.

Artyku³ 50
l. Do Rady wspólnoty miejscowej nale¿y:
– popieranie inicjatyw koniecznych do rozwoju ¿ycia braterskiego, umacniania formacji ludzkiej, chrzeœcijañskiej i franciszkañskiej swoich cz³onków, aby podtrzymywaæ ich w dawaniu œwiadectwa i w zaanga¿owaniu siê w œwiecie;
– dokonywanie konkretnych i odwa¿nych, adekwatnych do sytuacji wspólnoty wyborów zaanga¿owania poœród ró¿norodnych mo¿liwych dzia³añ na polu apostolskim.
2. Zadaniem Rady jest ponadto:
a) decydowanie o przyjêciu i dopuszczeniu do profesji nowych braci33;
b) nawi¹zywanie braterskiego dialogu z cz³onkami, którzy
znajduj¹ siê w szczególnych trudnoœciach, i stosowanie
konsekwentnych œrodków zaradczych;
c) przyjmowanie proœby o odejœcie i decydowanie o zawieszeniu danego cz³onka w przynale¿noœci do wspólnoty;
d) podejmowanie decyzji o ustanowieniu sekcji lub grup,
zgodnie z Konstytucjami i Statutami;

32
33

Por. Konstytucje 90,2.
Por. Konstytucje 39,3; 41,1.
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e) decydowanie o przeznaczeniu funduszy bêd¹cych w dyspozycji i ogólne rozpatrywanie kwestii dotycz¹cych administracji finansowej oraz spraw ekonomicznych wspólnoty;
f) powierzanie zadañ radnym i innym profesom;
g) proszenie o odpowiednich i przygotowanych zakonników
jako asystentów u kompetentnych prze³o¿onych Pierwszego Zakonu i Trzeciego Zakonu Regularnego;
h) wype³nianie innych obowi¹zków wskazanych w Konstytucjach albo koniecznych do osi¹gniêcia w³aœciwych celów.

Urzêdy we wspólnocie

Artyku³ 51
1. Zachowuj¹c nienaruszon¹ wspó³odpowiedzialnoœæ Rady
w animacji i kierowaniu wspólnot¹, do prze³o¿onego, który jest
pierwszym odpowiedzialnym za wspólnotê, nale¿y troska o to, aby
by³y realizowane wskazania i decyzje wspólnoty oraz Rady, które
bêdzie informowa³ o swoim dzia³aniu.
2. Zadaniem prze³o¿onego jest ponadto:
a) zwo³ywanie, przewodniczenie i kierowanie zebraniami
wspólnoty i Rady; zwo³ywanie co trzy lata kapitu³y wyborczej wspólnoty, po wys³uchaniu Rady co do formalnoœci
zwo³ania;
b) przygotowanie rocznego sprawozdania do przes³ania Radzie wy¿szego stopnia, po uprzednim zatwierdzeniu przez
Radê wspólnoty;
c) reprezentowanie wspólnoty we wszystkich kontaktach
z w³adzami koœcielnymi i cywilnymi. Kiedy wspólnota
uzyska osobowoœæ prawn¹ w ustawodawstwie cywilnym,
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prze³o¿ony – gdzie to mo¿liwe – podejmuje przedstawicielstwo prawne;
d) proszenie, za zgod¹ Rady, o wizytacjê pastersk¹ i wizytacjê bratersk¹ przynajmniej raz w okresie trzech lat;
e) wprowadzanie w czyn tego, co Konstytucje odnosz¹ do
jego kompetencji.

Artyku³ 52
1. Obowi¹zkiem zastêpcy prze³o¿onego jest:
a) wspó³praca z prze³o¿onym w duchu braterskim i wspomaganie go w wype³nianiu w³aœciwych mu zadañ;
b) wype³nianie funkcji, które zostaj¹ mu powierzone przez
Radê wzglêdnie przez zebranie lub kapitu³ê;
c) zastêpowanie prze³o¿onego w jego kompetencjach i odpowiedzialnoœci, w przypadku nieobecnoœci lub czasowej
przeszkody;
d) podjêcie funkcji prze³o¿onego, kiedy urz¹d wakuje34 .
2. Obowi¹zkiem sekretarza jest:
a) sporz¹dzanie aktów urzêdowych wspólnoty i Rady oraz troska o ich wys³anie odnoœnym adresatom;
b) dbanie o prowadzenie na bie¿¹co archiwum i rejestrów,
w których odnotowuje przyjêcia do Zakonu, profesje, zgony, odejœcia i przeniesienia ze wspólnoty35;
c) dbanie o komunikowanie znaczniejszych faktów ró¿nym
szczeblom i, jeœli jest to stosowne, o rozpowszechnianie ich
ze poœrednictwem œrodków spo³ecznego przekazu.

34

Por. Konstytucje 81,1.
Ka¿da wspólnota miejscowa niech ma przynajmniej rejestr przyjêtych (przyjêcia do Zakonu, profesje, przeniesienia, zgony i ka¿da inna wa¿na adnotacja odnosz¹ca siê do poszczególnych cz³onków), ksiêgê protoko³ów zebrañ Rady i rejestr
administracji.
35
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3. Zadaniem mistrza formacji jest:
a) koordynowanie z pomoc¹ innych cz³onków Rady dzia³alnoœci formacyjnej wspólnoty;
b) pouczanie i animowanie postulantów w okresie wprowadzenia, kandydatów w okresie formacji pocz¹tkowej i neoprofesów;
c) informowanie przed profesj¹ Rady wspólnoty o zdatnoœci
kandydata do podjêcia ¿ycia wed³ug Regu³y.
4. Zadaniem skarbnika lub ekonoma jest:
a) pilne strze¿enie otrzymanych sk³adek, odnotowywanie
w odpowiednim rejestrze poszczególnych przychodów,
daty ich przekazania jemu i nazwiska ofiarodawcy albo
tego, który je zebra³;
b) odnotowywanie w tym samym rejestrze danych dotycz¹cych wydatków, z wyszczególnieniem daty i przeznaczenia,
zgodnie ze wskazaniami Rady wspólnoty;
c) sk³adanie sprawozdania ze swego zarz¹dzania wobec zebrania i Rady wspólnoty, stosownie do Statutu narodowego.
5. Ustalenia dotycz¹ce kompetencji zastêpcy prze³o¿onego, sekretarza i skarbnika s¹ wa¿ne, z odpowiednim dostosowaniem, na
wszystkich stopniach.

Uczestnictwo w ¿yciu wspólnoty

Artyku³ 53
Reg. 24

l. Wspólnota ma dawaæ w³asnym cz³onkom okazjê do spotkania
i wspó³pracy poprzez zebrania, organizowane tak czêsto, jak pozwalaj¹ na to sytuacje œrodowiskowe, i z zaanga¿owaniem wszystkich.
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2. Wspólnota niech zbiera siê okresowo tak¿e jako spo³ecznoœæ Reg. 6; 8
koœcielna dla sprawowania Eucharystii w atmosferze, która bêdzie
umacnia³a wiêŸ bratersk¹ i okreœla³a to¿samoœæ Rodziny Franciszkañskiej. Gdzie nie ma mo¿liwoœci celebracji w grupie, trzeba braæ
udzia³ w celebracji w szerszej wspólnocie koœcielnej.
3. W³¹czenie do wspólnoty miejscowej i uczestnictwo w ¿yciu
wspólnoty jest istotnym elementem przynale¿noœci do FZŒ.
Nale¿y zgodnie ze wskazaniami Statutów narodowych podj¹æ stosowne inicjatywy dla utrzymania wiêzi ze wspólnot¹ przez braci, którzy – z wa¿nych powodów zdrowia, rodziny, pracy lub odleg³oœci
– maj¹ przeszkody, aby aktywnie uczestniczyæ w ¿yciu wspólnoty.
4. Wspólnota wspomina z wdziêcznoœci¹ braci zmar³ych i dalej podtrzymuje komuniê z nimi w modlitwie i Eucharystii.
5. Statuty narodowe mog¹ przewidzieæ szczególne formy wiêzi ze wspólnot¹ dla tych, którzy – nie nale¿¹c do FZŒ – pragn¹
dzieliæ jego ¿ycie i dzia³alnoœæ.

Artyku³ 54
1. W przypadku gdyby wspólnota jakiegokolwiek stopnia dysponowa³a maj¹tkiem ruchomym lub nieruchomym, nale¿y zgodnie ze Statutami narodowymi podj¹æ konieczne inicjatywy, aby
wspólnota ta uzyska³a cywiln¹ osobowoœæ prawn¹.
2. Statuty narodowe na podstawie odpowiedniego ustawodawstwa cywilnego musz¹ ustaliæ dok³adne kryteria dla realizacji celów przez osobê prawn¹, dla administrowania dobrami i odnoœnych kontroli wewnêtrznych; musz¹ tak¿e zawieraæ wskazania,
a¿eby akt konstytutywny rozporz¹dza³ co do dewolucji jej maj¹tku w przypadku wygaœniêcia osoby prawnej.
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3. Statuty narodowe musz¹ te¿ ustaliæ dok³adne kryteria, a¿eby
we wspólnotach miejscowych, które posiadaj¹ dobra maj¹tkowe
lub administruj¹ nimi, odnoœna Rada przed koñcem swego mandatu poleci³a osobie kompetentnej, która nie jest cz³onkiem Rady,
lub kolegium rewizorów dokonaæ kontroli rachunków wspólnoty,
jej sytuacji finansowej i maj¹tkowej.

Przeniesienie

Artyku³ 55
Jeœli jakiœ brat, z jakiegokolwiek uzasadnionego powodu, pragnie przejœæ do innej wspólnoty, po uprzednim powiadomieniu
Rady wspólnoty, do której nale¿y, sk³ada umotywowan¹ proœbê do
prze³o¿onego wspólnoty, do której pragnie byæ agregowany. Rada
tej ostatniej wspólnoty podejmuje decyzjê po otrzymaniu na piœmie niezbêdnych informacji od wspólnoty pochodzenia.

Zarz¹dzenia czasowe

Artyku³ 56
Reg. 23

1. Bracia, którzy znajduj¹ siê w trudnoœciach, mog¹ prosiæ formalnym aktem o czasowe odejœcie ze wspólnoty. Rada z mi³oœci¹
i roztropnoœci¹ rozwa¿y proœbê, po braterskim dialogu prze³o¿onego i asystenta z zainteresowanym. Jeœli motywacje wydaj¹ siê
uzasadnione, po okresie danym bratu bêd¹cemu w trudnoœciach na
zastanowienie, Rada przyjmuje jego proœbê.
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2. Powtarzaj¹ce siê i d³ugotrwa³e niewype³nianie obowi¹zków
wyp³ywaj¹cych z ¿ycia wspólnoty i inne zachowania ra¿¹co kontrastuj¹ce z Regu³¹ musz¹ byæ rozpatrzone przez Radê, w dialogu
z bratem zaniedbuj¹cym siê. Tylko w przypadku uporczywoœci lub
recydywy Rada poprzez tajne g³osowanie mo¿e zadecydowaæ
o zawieszeniu w przynale¿noœci do wspólnoty, powiadamiaj¹c
o tym na piœmie zainteresowanego.
3. Odejœcie dobrowolne ze wspólnoty albo postanowienie o zawieszeniu w przynale¿noœci do niej musi byæ odnotowane w rejestrach wspólnoty. Poci¹ga to za sob¹ wykluczenie z zebrañ i dzia³alnoœci wspólnoty, ³¹cznie z prawem g³osu czynnego i biernego,
pozostaje zaœ nienaruszona przynale¿noœæ do Zakonu.

Artyku³ 57
1. Franciszkanin œwiecki, w przypadku odejœcia dobrowolnego
albo zawieszenia w przynale¿noœci do wspólnoty, mo¿e prosiæ
o ponowne przyjêcie, kieruj¹c odpowiedni¹ proœbê pisemn¹ do
prze³o¿onego.
2. Rada po zbadaniu racji podanych przez zainteresowanego
ocenia, czy mo¿na uznaæ za nieaktualne motywy, które spowodowa³y odejœcie albo zawieszenie, oraz, gdyby tak by³o, przyjmuje
go ponownie, odnotowuj¹c decyzjê w aktach wspólnoty.

Zarz¹dzenia ostateczne

Artyku³ 58
1. Brat, który zamierza definitywnie odejœæ z Zakonu, przedstawia pisemnie swoj¹ intencjê prze³o¿onemu wspólnoty. Prze³o-

Wspólnoty ró¿nych stopni

57

¿ony i asystent wspólnoty miejscowej z mi³oœci¹ i roztropnoœci¹
wszczynaj¹ dialog z zainteresowanym bratem, informuj¹c o tym
Radê. Jeœli brat potwierdza pisemnie swoj¹ decyzjê, Rada przyjmuje to do wiadomoœci i powiadamia pisemnie zainteresowanego. Odejœcie definitywne zostaje odnotowane w rejestrach wspólnoty i zg³oszone do Rady wy¿szego stopnia.
2. W przypadku zaistnienia powa¿nych przyczyn zewnêtrznych,
obci¹¿aj¹cych i prawnie udowodnionych, prze³o¿ony i asystent
wspólnoty miejscowej z mi³oœci¹ i roztropnoœci¹ podejmuj¹ dialog z bratem zainteresowanym, informuj¹c o tym Radê. Bratu zostaje dany czas na refleksjê i zastanowienie, a tak¿e oferuje mu siê
ewentualnie pomoc zewnêtrzn¹ i kompetentn¹. Jeœli czas dany na
refleksjê up³ywa bez wyniku, Rada wspólnoty prosi Radê wy¿szego stopnia o wydalenie brata z Zakonu. Do proœby musi byæ do³¹czona ca³a dokumentacja dotycz¹ca tego przypadku. Rada wy¿szego stopnia po kolegialnym zapoznaniu siê z proœb¹ i odnoœn¹
dokumentacj¹ oraz po weryfikacji zachowania norm prawa i Konstytucji wyda dekret wydalenia.
3. Brat, który publicznie odchodzi od wiary, wy³¹cza siê z komunii eklezjalnej, albo któremu zostaje na³o¿ona lub oœwiadczona sankcja ekskomuniki, na mocy samego faktu zostaje wykluczony z Zakonu. Nie zwalnia to Rady wspólnoty miejscowej od
nawi¹zania dialogu z zainteresowanym i zaproponowania mu braterskiej pomocy. Rada wy¿szego stopnia, na proœbê Rady wspólnoty miejscowej, zbiera dowody i stwierdza oficjalnie zaistnia³e
wykluczenie z Zakonu.
4. Dekret wydalenia lub wykluczenia z Zakonu, aby sta³ siê
wykonawczym, musi byæ potwierdzony przez Radê narodow¹, do
której bêdzie przes³ana ca³a dokumentacja.
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Artyku³ 59
Ktokolwiek czu³by siê pokrzywdzony przez zarz¹dzenia podjête
wobec niego, mo¿e odwo³aæ siê w przeci¹gu trzech miesiêcy do
Rady wy¿szego stopnia od tej, która wyda³a decyzjê, i – w kolejnych instancjach – do dalszych stopni a¿ do Prezydium Rady Miêdzynarodowej FZŒ, a w ostatniej instancji do Stolicy Apostolskiej36.

Artyku³ 60
To, co mówi¹ niniejsze Konstytucje w odniesieniu do wspólnot miejscowych, zachowuje wa¿noœæ, na ile daje siê zastosowaæ,
tak¿e dla wspólnot personalnych.

Wspólnota regionalna

Artyku³ 61
l. Wspólnota regionalna jest zjednoczeniem organicznym
wszystkich wspólnot miejscowych istniej¹cych na danym terytorium albo które mog¹ siê zintegrowaæ w naturaln¹ jednoœæ, zarówno z racji bliskoœci, jak i wspólnych problemów i rzeczywistoœci
duszpasterskich. Zapewnia ona wiêŸ miêdzy wspólnotami miejscowymi i wspólnot¹ narodow¹, w poszanowaniu jednoœci FZŒ
i w integracji z Rodzinami Zakonu franciszkañskiego, które
troszcz¹ siê o asystencjê duchow¹ w regionie.

36
Por. KPK 1732-1739. Dykasteri¹ kompetentn¹ w tych przypadkach jest Kongregacja ds. Instytutów ¯ycia Konsekrowanego i Stowarzyszeñ ¯ycia Apostolskiego.
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2. Ustanowienie wspólnoty regionalnej nale¿y do Rady narodowej, zgodnie z Konstytucjami i Statutami narodowymi; zostaj¹
poinformowani o tym kompetentni prze³o¿eni Zakonu, których
trzeba bêdzie prosiæ o asystencjê duchow¹.
3. Wspólnota regionalna:
– jest animowana i kierowana przez Radê i prze³o¿onego,
– rz¹dzi siê Statutem narodowym i Statutem w³asnym,
– ma w³asn¹ siedzibê.

Artyku³ 62
l. Sk³ad Rady regionalnej okreœlaj¹ normy Statutu narodowego
i Statutu w³asnego. W ³onie Rady regionalnej mo¿e byæ ustanowiony komitet wykonawczy z uprawnieniami, jakie zostan¹ mu
nadane przez Statuty.
2. Zadaniem Rady regionalnej jest:
a) przygotowanie kapitu³y wyborczej;
b) popieranie, animowanie i koordynowanie w obrêbie regionu ¿ycia i dzia³alnoœci FZŒ oraz jego w³¹czenie siê w Koœció³ partykularny;
c) opracowanie, zgodnie ze wskazaniami Rady narodowej
i we wspó³pracy z ni¹, programu pracy FZŒ w regionie
i staranie siê o jego rozpowszechnianie wœród wspólnot
miejscowych;
d) przekazywanie wspólnotom miejscowym dyrektyw Rady
narodowej i Koœcio³a partykularnego;
e) dbanie o formacjê animatorów;
f) przychodzenie z pomoc¹ wspólnotom miejscowym w ich
potrzebach formacyjnych i dzia³alnoœci;
g) przedyskutowanie i zatwierdzenie sprawozdania rocznego
dla Rady narodowej;
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h) decydowanie o wizytacji braterskiej we wspólnotach miejscowych, chocia¿ o ni¹ nie proszono, kiedy sugeruj¹ to
okolicznoœci;
i) decydowanie w sprawie przeznaczenia funduszy dyspozycyjnych i podejmowanie uchwa³ w kwestiach dotycz¹cych
administracji finansowej i w sprawach ekonomicznych
wspólnoty regionalnej;
j) przed up³ywem swego mandatu polecenie osobie kompetentnej, która nie jest cz³onkiem Rady, albo kolegium rewizorów dokonania kontroli rachunków wspólnoty, sytuacji finansowej i maj¹tkowej wspólnoty regionalnej;
k) wype³nianie innych obowi¹zków wskazanych w Konstytucjach albo niezbêdnych do osi¹gniêcia w³aœciwych celów.

Artyku³ 63
l. Zachowuj¹c nienaruszon¹ wspó³odpowiedzialnoœæ Rady
w animowaniu wspólnoty regionalnej i kierowaniu ni¹, do prze³o¿onego, który jest pierwszym odpowiedzialnym za wspólnotê, nale¿y troszczyæ siê o to, aby by³y realizowane wskazania i decyzje
Rady, któr¹ bêdzie informowa³ o swoim dzia³aniu.
2. Zadaniem prze³o¿onego regionalnego jest ponadto:
a) zwo³ywanie zebrañ Rady regionalnej i przewodniczenie im;
zwo³ywanie co trzy lata regionalnej kapitu³y wyborczej, po
wys³uchaniu Rady co do formalnoœci zwo³ania;
b) przewodniczenie wyborom wspólnot miejscowych i zatwierdzanie ich, osobiœcie lub przez delegata, cz³onka Rady
regionalnej, którym nie mo¿e byæ asystent duchowy;
c) dokonywanie wizytacji braterskiej we wspólnotach miejscowych, osobiœcie lub przez delegata, cz³onka Rady;
d) uczestniczenie w spotkaniach ustalonych przez Radê narodow¹;
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e) reprezentowanie wspólnoty w przypadku uzyskania przez
ni¹ osobowoœci prawnej w ustawodawstwie cywilnym;
f) przygotowanie sprawozdania rocznego dla Rady narodowej;
g) proszenie, za zgod¹ Rady, o wizytacjê pastersk¹ i wizytacjê bratersk¹ przynajmniej raz w okresie trzech lat.

Artyku³ 64
Kapitu³a regionalna jest organem reprezentuj¹cym wszystkie
wspólnoty istniej¹ce w obrêbie wspólnoty regionalnej, z w³adz¹
wyborcz¹ i ustawodawcz¹. Statuty narodowe okreœlaj¹ formalnoœci
zwo³ywania, sk³ad osobowy, czêstotliwoœæ i kompetencje kapitu³y.

Wspólnota narodowa

Artyku³ 65
1. Wspólnota narodowa jest zjednoczeniem organicznym
wspólnot miejscowych istniej¹cych na terytorium jednego lub wiêcej pañstw, po³¹czonych i skoordynowanych miêdzy sob¹ poprzez
wspólnoty regionalne tam, gdzie istniej¹.
2. Do Prezydium Rady Miêdzynarodowej FZŒ nale¿y zak³adanie nowych wspólnot narodowych, na proœbê i w dialogu z Radami zainteresowanych wspólnot. Nale¿y o tym poinformowaæ kompetentnych prze³o¿onych zakonnych, których trzeba bêdzie prosiæ
o asystencjê duchow¹.
3. Wspólnota narodowa:
– jest animowana i kierowana przez Radê i prze³o¿onego,
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– rz¹dzi siê w³asnym Statutem,
– ma w³asn¹ siedzibê.

Artyku³ 66
1. Sk³ad Rady narodowej okreœlaj¹ normy Statutu narodowego. W ³onie Rady narodowej mo¿e byæ ustanowiony komitet
wykonawczy z uprawnieniami, jakie zostan¹ mu nadane przez
Statut.
2. Rada narodowa ma za zadanie:
a) przygotowanie kapitu³y narodowej wyborczej, zgodnie
z w³asnym Statutem;
b) szerzenie znajomoœci i popieranie w obrêbie w³asnej wspólnoty narodowej, franciszkañskiej duchowoœci œwieckiej;
c) ustalanie programów rocznych dzia³añ o charakterze narodowym;
d) poszukiwanie, wskazywanie, wydawanie i szerzenie koniecznych œrodków dla formacji franciszkanów œwieckich;
e) animowanie i koordynowanie dzia³alnoœci Rad regionalnych;
f) utrzymywanie ³¹cznoœci z Prezydium Rady Miêdzynarodowej FZŒ;
g) zapewnienie przedstawicielstwa wspólnoty narodowej
w Radzie Miêdzynarodowej i przyjêcie na siebie wydatków
z tym zwi¹zanych;
h) przedyskutowanie i zatwierdzenie sprawozdania rocznego
dla Prezydium Rady Miêdzynarodowej FZŒ;
i) dbanie o obecnoœæ FZŒ w organizacjach koœcielnych na
szczeblu narodowym;
j) decydowanie o wizytacji braterskiej w Radach wspólnot regionalnych i miejscowych, chocia¿ o ni¹ nie proszono, kiedy wymagaj¹ tego okolicznoœci;
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k) decydowanie w sprawie przeznaczenia funduszy, jakie s¹
do dyspozycji, i ogólnie w sprawach ekonomicznych
wspólnoty;
l) przed up³ywem swego mandatu polecenie osobie kompetentnej, która nie jest cz³onkiem Rady, albo kolegium
rewizorów skontrolowania rachunków, sytuacji finansowej
i maj¹tkowej wspólnoty narodowej;
m) wype³nianie innych obowi¹zków wskazanych w Konstytucjach albo niezbêdnych do osi¹gniêcia w³aœciwych celów.

Artyku³ 67
1. Zachowuj¹c nienaruszon¹ wspó³odpowiedzialnoœæ Rady
w animowaniu wspólnoty narodowej i kierowaniu ni¹, do prze³o¿onego, który jest pierwszym odpowiedzialnym, nale¿y troska o
to, aby by³y realizowane wskazania i decyzje Rady, któr¹ bêdzie
informowa³ o swoim dzia³aniu.
2. Prze³o¿ony narodowy ma ponadto za zadanie:
a) zwo³ywanie i przewodniczenie zebraniom Rady narodowej;
zwo³ywanie co trzy lata narodowej kapitu³y wyborczej, po
wys³uchaniu Rady co do formalnoœci zwo³ania, zgodnie ze
Statutem narodowym;
b) kierowanie i koordynowanie z odpowiedzialnymi narodowymi dzia³alnoœci na szczeblu narodowym;
c) przekazywanie informacji o ¿yciu i dzia³alnoœci FZŒ w³asnego kraju Radzie i kapitule narodowej;
d) reprezentowanie wspólnoty narodowej wobec w³adz koœcielnych i cywilnych. Gdy wspólnota narodowa ma cywiln¹ osobowoœæ prawn¹, do prze³o¿onego nale¿y przedstawicielstwo prawne;
e) przewodniczenie wyborom Rad regionalnych i zatwierdzanie ich, osobiœcie lub przez delegata, cz³onka Rady narodowej, którym nie mo¿e byæ asystent duchowy;
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f)

przeprowadzanie wizytacji braterskiej w Radach regionalnych osobiœcie lub przez delegata, cz³onka Rady narodowej;
g) proszenie za zgod¹ Rady o wizytacjê bratersk¹ i wizytacjê
pastersk¹ przynajmniej jeden raz na szeœæ lat.

Artyku³ 68
1. Kapitu³a narodowa jest organem reprezentuj¹cym wspólnoty istniej¹ce w obrêbie wspólnoty narodowej, z w³adz¹ ustawodawcz¹, administracyjn¹ i wyborcz¹, Mo¿e podejmowaæ decyzje
legislacyjne i wydawaæ normy, zgodnie z Regu³¹ i Konstytucjami,
wa¿ne w obrêbie narodu. Statuty narodowe okreœlaj¹ sk³ad osobowy, czêstotliwoœæ, kompetencje i sposób zwo³ywania kapitu³y
narodowej.
Statuty narodowe mog¹ przewidywaæ inne formy spotkañ
i zebrañ celem wspierania ¿ycia i apostolstwa na szczeblu narodowym.

Wspólnota miêdzynarodowa

Artyku³ 69
1. Wspólnota miêdzynarodowa jest utworzona przez zjednoczenie organiczne wszystkich na œwiecie katolickich wspólnot franciszkañskich œwieckich. Ona uto¿samia siê z ca³oœci¹ FZŒ. Ma
w³asn¹ osobowoœæ prawn¹ w Koœciele. Organizuje siê i dzia³a
zgodnie z Konstytucjami i w³asnym Statutem.
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2. Wspólnotê miêdzynarodow¹ animuje i kieruje ni¹ Rada Miêdzynarodowa FZŒ (CIOFS) z siedzib¹ w Rzymie (W³ochy) oraz
jej Prezydium i Prze³o¿ony generalny lub Przewodnicz¹cy miêdzynarodowy.

Artyku³ 70
1. W sk³ad Rady Miêdzynarodowej wchodz¹ nastêpuj¹cy cz³onkowie wybrani wed³ug norm Konstytucji i w³asnego Statutu:
– bracia profesi FZŒ,
– przedstawiciele M³odzie¿y Franciszkañskiej.
Oprócz tego w sk³ad Rady Miêdzynarodowej wchodz¹ czterej asystenci generalni.
2. W ³onie Rady Miêdzynarodowej jest utworzone Prezydium
Rady Miêdzynarodowej FZŒ, które stanowi jej integraln¹ czêœæ.
3. Rada Miêdzynarodowa zebrana na kapitule generalnej jest najwy¿szym organem zarz¹du FZŒ, z w³adz¹ ustawodawcz¹, administracyjn¹ i wyborcz¹. Mo¿e podejmowaæ decyzje ustawodawcze
i wydawaæ rozporz¹dzenia zgodnie z Regu³¹ i Konstytucjami.
4. Rada Miêdzynarodowa zbiera siê co szeœæ lat na kapitu³ê generaln¹ wyborcz¹ oraz przynajmniej jeden raz miêdzy dwiema kapitu³ami generalnymi wyborczymi, zgodnie z normami ustalonymi przez Konstytucje i Statut miêdzynarodowy.

Artyku³ 71
1. Cele i zadania Rady Miêdzynarodowej FZŒ s¹ nastêpuj¹ce:
a) popieraæ i podtrzymywaæ wed³ug ducha œw. Franciszka
z Asy¿u ¿ycie ewangeliczne wiernych ¿yj¹cych na ca³ym
œwiecie w stanie œwieckim;
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b) umacniaæ poczucie jednoœci FZŒ w poszanowaniu pluralizmu osób i grup, a tak¿e zacieœniaæ wiêŸ komunii, wspó³pracy i dzielenia siê miêdzy wspólnotami narodowymi;
c) harmonizowaæ, zgodnie z pierwotnym charakterem FZŒ,
zdrowe tradycje z uwspó³czeœnianiem ich na polu teologicznym, duszpasterskim i prawnym, maj¹c na uwadze specyficzn¹ franciszkañsk¹ formacjê ewangeliczn¹;
d) przyczyniaæ siê, zgodnie z tradycj¹ FZŒ, do propagowania
idei i inicjatyw, które s³u¿¹ wspieraniu dyspozycyjnoœci franciszkanów œwieckich w ¿yciu Koœcio³a i spo³eczeñstwa;
e) okreœlaæ kierunki i ustalaæ priorytety dzia³ania jej Prezydium;
f) interpretowaæ Konstytucje, zgodnie z tym, co zosta³o przewidziane w art. 5,2.
2. Statut miêdzynarodowy wyszczególnia sk³ad Rady Miêdzynarodowej i sposób zwo³ywania jej zebrañ.

Artyku³ 72
1. W sk³ad Prezydium Rady Miêdzynarodowej FZŒ wchodz¹:
– prze³o¿ony generalny,
– zastêpca prze³o¿onego generalnego,
– radni Prezydium,
– cz³onek M³odzie¿y Franciszkañskiej,
– asystenci generalni FZŒ.
2. Radni Prezydium s¹ wybierani zgodnie ze Statutem miêdzynarodowym, który okreœla ich liczbê i strefy, jakie maj¹ reprezentowaæ.

Artyku³ 73
1. Obowi¹zki i zadania Prezydium Rady Miêdzynarodowej FZŒ
s¹ nastêpuj¹ce:
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a) przyczyniaæ siê do wprowadzania w ¿ycie decyzji i wytycznych kapitu³y generalnej;
b) koordynowaæ, animowaæ i kierowaæ FZŒ na p³aszczyŸnie
miêdzynarodowej, aby uczyniæ skuteczn¹ wspó³zale¿noœæ
wspólnot FZŒ na ró¿nych szczeblach;
c) interweniowaæ w duchu s³u¿by, zale¿nie od okolicznoœci,
aby nieœæ bratersk¹ pomoc w wyjaœnianiu i w rozwi¹zywaniu wa¿nych i pilnych problemów FZŒ, informuj¹c
zainteresowan¹ Radê narodow¹ i najbli¿sz¹ kapitu³ê
generaln¹;
d) umacniaæ na p³aszczyŸnie œwiatowej wzajemne kontakty
wspó³pracy miêdzy FZŒ i innymi komponentami Rodziny
Franciszkañskiej;
e) organizowaæ, zgodnie ze Statutem miêdzynarodowym, zebrania lub zgromadzenia w celu wspierania ¿ycia i apostolatu FZŒ na p³aszczyŸnie miêdzynarodowej;
f) wspó³pracowaæ z organizacjami i stowarzyszeniami, które
rozwijaj¹ te same wartoœci;
g) wype³niaæ inne obowi¹zki wskazane w Konstytucjach albo
niezbêdne do osi¹gniêcia w³aœciwych celów.

Artyku³ 74
l. Zachowuj¹c wspó³odpowiedzialnoœæ Prezydium Rady Miêdzynarodowej FZŒ, do prze³o¿onego generalnego, który jest jego
pierwszym odpowiedzialnym, nale¿y to, aby zosta³y wprowadzone w ¿ycie decyzje i wytyczne kapitu³y generalnej i Prezydium,
które bêdzie informowa³ o swoim dzia³aniu.
2. Prze³o¿ony generalny ma ponadto za zadanie:
a) zwo³ywanie zebrañ Prezydium, zgodnie z w³asnym Statutem, i przewodniczenie im;
b) zwo³ywanie za zgod¹ Prezydium zebrañ kapitu³y generalnej i przewodniczenie im;
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c) bycie widocznym i skutecznym znakiem komunii i ¿ywej
wiêzi miêdzy FZŒ oraz Ministrami Generalnymi Pierwszego Zakonu Franciszkañskiego i TOR, wobec których reprezentuje FZŒ, a tak¿e troska o ³¹cznoœæ z Konferencj¹ Asystentów Generalnych;
d) reprezentowanie FZŒ na p³aszczyŸnie œwiatowej wobec
w³adz koœcielnych i cywilnych. Jeœli wspólnota miêdzynarodowa ma cywiln¹ osobowoœæ prawn¹, przedstawicielstwo
prawne nale¿y do prze³o¿onego;
e) przeprowadzanie wizytacji braterskiej Rad narodowych
osobiœcie lub przez delegata;
f) przewodniczenie wyborom Rad narodowych osobiœcie lub
przez delegata i zatwierdzanie ich;
g) proszenie za zgod¹ Prezydium o wizytacjê pastersk¹ Konferencjê Ministrów Generalnych Pierwszego Zakonu i TOR;
h) interweniowanie w nagl¹cych sprawach i informowanie
o tym Prezydium;
i) podpisywanie urzêdowych dokumentów Wspólnoty miêdzynarodowej;
j) wykonywanie, za zgod¹ Prezydium i razem z innym radnym Prezydium wyznaczonym przez nie, w³asnych praw
maj¹tkowych Wspólnoty miêdzynarodowej;
k) przed ka¿d¹ kapitu³¹ generaln¹ dokonywanie weryfikacji
sytuacji finansowej i maj¹tkowej Wspólnoty miêdzynarodowej poprzez kwalifikowanego ksiêgowego, nie bêd¹cego zaanga¿owanym w zarz¹dzanie ekonomiczne i finansowe Prezydium.

Artykul 75
Zadania szczególne radnych miêdzynarodowych s¹ okreœlone
przez Statut miêdzynarodowy.

Tytu³ IV
Wybór na urzêdy i ich wygaœniêcie

Wybory

Artyku³ 76
1. Wybory na ró¿nych szczeblach odbywaj¹ siê zgodnie z prawem Koœcio³a37 i Konstytucjami. Ich zwo³anie ma siê dokonaæ
przynajmniej miesi¹c wczeœniej ze wskazaniem miejsca, dnia
i godziny wyborów.
2. Zebraniu wyborczemu, albo kapitule, przewodniczy prze³o¿ony stopnia bezpoœrednio wy¿szego lub jego delegat, który zatwierdza wybory.
Prze³o¿ony lub delegat nie mo¿e przewodniczyæ wyborom we
w³asnej wspólnocie miejscowej ani wyborom Rady innego stopnia, której jest cz³onkiem. Niech bêdzie obecny asystent duchowy
stopnia bezpoœrednio wy¿szego lub jego delegat, jako œwiadek komunii z Pierwszym Zakonem i z TOR.
Przedstawiciel Konferencji Ministrów Generalnych Pierwszego Zakonu i TOR przewodniczy i zatwierdza wybory Prezydium
Rady Miêdzynarodowej FZŒ.

37

Por. KPK 164 n.
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3. Przewodnicz¹cy kapitu³y i asystent stopnia wy¿szego nie
maj¹ prawa g³osu.
4. Przewodnicz¹cy kapitu³y wyznacza spoœród cz³onków kapitu³y sekretarza i dwóch skrutatorów.

Artyku³ 77
1. We wspólnocie miejscowej maj¹ g³os czynny, to znaczy mog¹
wybieraæ, i g³os bierny, to znaczy mog¹ byæ wybrani, profesi wieczyœci tej¿e wspólnoty. Tylko g³os czynny maj¹ profesi czasowi.
2. Na innych szczeblach g³os czynny maj¹: cz³onkowie œwieccy Rady ustêpuj¹cej, przedstawiciele stopnia bezpoœrednio ni¿szego i M³odzie¿y Franciszkañskiej, jeœli s¹ profesami. Do Statutów
partykularnych nale¿y okreœlenie szczegó³owych norm dotycz¹cych zastosowania normy poprzedniej, by zapewniæ jak najszersz¹
bazê wyborcz¹. G³os bierny maj¹ franciszkanie œwieccy bêd¹cy
profesami wieczystymi w³aœciwego okrêgu.
3. Statuty narodowe i Statut miêdzynarodowy, ka¿dy we w³asnym zakresie, mog¹ okreœliæ wymogi obiektywne dla kandyduj¹cych, aby mogli zostaæ wybrani na ró¿ne urzêdy.
4. Aby wa¿nie przyst¹piæ do odbywania kapitu³y wyborczej,
wymagana jest obecnoœæ przynajmniej wiêcej ni¿ po³owy maj¹cych prawo g³osu. Dla stopnia miejscowego Statuty narodowe
mog¹ ustaliæ inaczej.

Artyku³ 78
1. Do wyboru prze³o¿onego wymaga siê wiêkszoœci bezwzglêdnej g³osów obecnych, oddanych tajnie. Po dwóch niesku-
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tecznych g³osowaniach przystêpuje siê do g³osowania miêdzy
dwoma kandydatami, którzy otrzymali najwiêksz¹ liczbê g³osów
albo, jeœli jest ich wiêcej ni¿ dwóch, miêdzy dwoma kandydatami starszymi profesj¹; po trzecim g³osowaniu, jeœli pozostaje
równa liczba g³osów, za wybranego uwa¿a siê tego, który jest
starszy profesj¹.
2. Do wyboru zastêpcy prze³o¿onego nale¿y przyst¹piæ w taki
sam sposób.
3. Do wyboru radnych, po pierwszym g³osowaniu bez uzyskania wiêkszoœci absolutnej, jest wystarczaj¹ca w drugim g³osowaniu wiêkszoœæ wzglêdna g³osów obecnych, oddanych tajnie, chyba, ¿e Statuty partykularne domagaj¹ siê szerszej wiêkszoœci.
4. Sekretarz og³asza rezultat wyborów; przewodnicz¹cy, jeœli
wszystko odby³o siê prawid³owo, a wybrani przyjêli urz¹d, potwierdza wybór wed³ug Rytua³u38 .

Artyku³ 79
1. Prze³o¿ony i jego zastêpca mog¹ byæ wybrani na dwa kolejne trzylecia. Na trzeci i ostatni kolejny wybór na urz¹d prze³o¿onego i zastêpcy bêdzie konieczna wiêkszoœæ 2/3 g³osów obecnych,
która musi byæ uzyskana w pierwszym g³osowaniu.
2. Prze³o¿ony ustêpuj¹cy nie mo¿e byæ wybrany na zastêpcê.
3. Radni mog¹ byæ wybrani na wiêcej kolejnych trzyleci. Pocz¹wszy od trzeciego kolejnego wyboru, bêdzie konieczna wiêkszoœæ 2/3 g³osów obecnych, uzyskana w pierwszym g³osowaniu.

38

Por. Rytua³ FZŒ, czêœæ II, rozdz. II.
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4. Prze³o¿ony generalny, zastêpca prze³o¿onego generalnego
i radni Prezydium mog¹ byæ wybrani tylko na dwa kolejne szeœciolecia.
5. Rada wy¿szego stopnia ma prawo - obowi¹zek uniewa¿niæ
wybory i zapowiedzieæ je na nowo we wszystkich przypadkach,
gdy nie zosta³y zachowane wy¿ej wymienione normy.

Artyku³ 80
Statuty partykularne mog¹ zawieraæ dodatkowe dyspozycje do
zastosowania w kwestii wyborów, byleby nie by³y sprzeczne
z Konstytucjami.

Urzêdy wakuj¹ce

Artyku³ 81
1. Gdy urz¹d prze³o¿onego wakuje z powodu œmierci, rezygnacji lub innej przeszkody o charakterze definitywnym, zastêpca
prze³o¿onego przejmuje ten urz¹d a¿ do up³ywu mandatu, na jaki
prze³o¿ony zosta³ kiedyœ wybrany.
2. Na wakuj¹cy urz¹d zastêpcy prze³o¿onego zostaje wybrany
przez Radê wspólnoty jeden z radnych z wa¿noœci¹ do kapitu³y
wyborczej.
3. Na wakuj¹cy urz¹d radnego Rada zadba o jego zastêpstwo
zgodnie ze Statutami w³asnymi, z wa¿noœci¹ do kapitu³y wyborczej.
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Urzêdy nie daj¹ce siê pogodziæ

Artyku³ 82
S¹ nie do pogodzenia:
a) urz¹d prze³o¿onego we wspólnotach na dwóch ró¿nych
szczeblach,
b) urzêdy prze³o¿onego, zastêpcy prze³o¿onego, sekretarza
i skarbnika w tej samej wspólnocie.

Rezygnacja z urzêdu

Artyku³ 83
1. Rezygnacja na kapitule prze³o¿onego jakiegokolwiek stopnia musi byæ przyjêta przez tê kapitu³ê. Rezygnacjê prze³o¿onego
poza kapitu³¹ nale¿y przedstawiæ Radzie. Przyjêcie rezygnacji
musi byæ zatwierdzone przez prze³o¿onego stopnia wy¿szego,
a dla prze³o¿onego generalnego – przez Konferencjê Ministrów
Generalnych Pierwszego Zakonu i TOR.
2. Rezygnacja z innych urzêdów jest przedstawiana prze³o¿onemu i jego Radzie, do której nale¿y przyjêcie rezygnacji.
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Usuniêcie z urzêdu

Artyku³ 84
1.W przypadku niewype³niania przez prze³o¿onego w³asnych
obowi¹zków zainteresowana Rada wyra¿a swoje zaniepokojenie
w braterskim dialogu z nim. Jeœli nie prowadzi to do pozytywnego rezultatu, Rada powiadamia Radê stopnia wy¿szego, do której
nale¿y zbadanie sprawy, i jeœli trzeba, poprzez tajne g³osowanie
podjêcie decyzji o usuniêciu prze³o¿onego.
2. Z bardzo wa¿nej przyczyny, publicznej i udowodnionej, Rada
wy¿szego stopnia, po braterskim dialogu z zainteresowanym,
mo¿e przez tajne g³osowanie zadecydowaæ o usuniêciu prze³o¿onego ni¿szego stopnia.
3. Usuniêcie z urzêdów Rady, gdy zachodzi bardzo wa¿na przyczyna, nale¿y do Rady, do której one nale¿¹, podjête przez tajne
g³osowanie po braterskim dialogu z zainteresowanym.
4. Przeciwko usuniêciu mo¿na wnieœæ odwo³anie zawieszaj¹ce
do Rady stopnia bezpoœrednio wy¿szego od tej, która podjê³a sankcjê, w ustalonym terminie 30 dni39 .
5. Usuniêcie prze³o¿onego generalnego jest w kompetencji
Konferencji Ministrów Generalnych Pierwszego Zakonu i TOR.
6. Rada wy¿szego stopnia, w przypadku ciê¿kich zaniedbañ lub
nieprawid³owoœci ze strony jakiegoœ prze³o¿onego albo jakiejœ
Rady, zarz¹dzi wizytacjê bratersk¹ zainteresowanej Rady i ewentualnie postara siê o wizytacjê pastersk¹. Oceni z mi³oœci¹ i roztrop-

39

Por. KPK 1736,2.
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noœci¹ zbadan¹ sytuacjê i podejmie decyzje stosowne do przypadku, ³¹cznie z ewentualnym usuniêciem Rady albo zainteresowanych
odpowiedzialnych.

Tytu³ V
Asystencja duchowa i pasterska FZŒ
Artyku³ 85
1. Jako integralna czêœæ Rodziny Franciszkañskiej i powo³any
do ¿ycia charyzmatem Franciszka w wymiarze œwieckim FZŒ ma
szczególne, œcis³e relacje z Pierwszym Zakonem i z TOR40.
2. Troska duchowa i pasterska o FZŒ, powierzona przez Koœció³
Pierwszemu Zakonowi Franciszkañskiemu i TOR, jest obowi¹zkiem przede wszystkim ich ministrów generalnych i prowincjalnych. Do nich nale¿y „wy¿sze kierownictwo”, o którym jest mowa
w kan. 303. „Wy¿sze kierownictwo” ma na celu zapewnienie wiernoœci charyzmatowi franciszkañskiemu, komunii z Koœcio³em
i jednoœci z Rodzin¹ Franciszkañsk¹, wartoœci, które stanowi¹ dla
franciszkanów œwieckich zadanie ¿ycia.

Artyku³ 86
l. Ministrowie generalni i prowincjalni wype³niaj¹ swój obowi¹zek wzglêdem FZŒ przez:
40

Z historii franciszkañskiej oraz z Konstytucji Pierwszego Zakonu Franciszkañskiego i TOR wynika jasno, ¿e Zakony te uznaj¹ siê za zobowi¹zane na mocy
wspólnego pochodzenia i charyzmatu oraz z woli Koœcio³a do asystencji duchowej i pasterskiej FZŒ. Por. Konstytucje OFM 60; Konstytucje OFMConv 161;
Konstytucje OFMCap 95; Konstytucje T OR 157; Regu³a Trzeciego Zakonu Papie¿a Leona XIII, 3,3; Regu³a zatwierdzona przez Paw³a VI, 26.
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– erygowanie wspólnot miejscowych,
– wizytacjê pastersk¹,
– asystencjê duchow¹ wobec wspólnot ró¿nych stopni.
Zadanie to mog¹ wykonywaæ osobiœcie albo przez delegata.
2. Ta pos³uga ministrów zakonnych uzupe³nia, ale nie zastêpuje pos³ugi Rad i prze³o¿onych œwieckich, do których nale¿y kierowanie, koordynowanie i animacja wspólnot ró¿nych stopni.

Artyku³ 87
1. W tym wszystkim, co dotyczy ca³oœci FZŒ, „wy¿sze kierownictwo” musi byæ wykonywane przez ministrów generalnych kolegialnie.
2. Do Konferencji Ministrów Generalnych Pierwszego Zakonu
i TOR w szczególnoœci nale¿y:
– troszczenie siê o kontakty ze Stolic¹ Apostolsk¹ w tym, co
dotyczy zatwierdzenia dokumentów prawnych lub liturgicznych, których zatwierdzenie nale¿y do kompetencji Stolicy
Apostolskiej;
– wizytowanie Prezydium Rady Miêdzynarodowej FZŒ;
– zatwierdzenie wyboru Prezydium Rady Miêdzynarodowej
FZŒ.
3. Ka¿dy minister generalny w zakresie w³asnej ga³êzi Zakonu
troszczy siê o zainteresowanie zakonników i ich przygotowanie do
pos³ugi FZŒ, wed³ug odnoœnych Konstytucji i Konstytucji FZŒ.

Artyku³ 88
1. Ministrowie prowincjalni i inni prze³o¿eni wy¿si, w zakresie
w³asnej jurysdykcji, zapewniaj¹ asystencjê duchow¹ wspólnotom
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miejscowym powierzonym ich jurysdykcji. Troszcz¹ siê o zainteresowanie FZŒ swoich zakonników i dbaj¹ o to, aby by³y oddelegowane osoby odpowiednie i przygotowane do pos³ugi asystenta
duchowego.
2. Do prze³o¿onych wy¿szych w imiê w³asnej jurysdykcji
w szczególnoœci nale¿y:
a) erygowanie kanoniczne nowych wspólnot miejscowych
i zapewnienie im asystencji duchowej;
b) animowanie duchowe i wizytowanie wspólnot miejscowych bêd¹cych pod w³asn¹ jurysdykcj¹;
c) informowanie siê na bie¿¹co o asystencji duchowej udzielanej FZŒ.
3. Prze³o¿eni wy¿si s¹ odpowiedzialni za asystencjê duchow¹
wspólnot miejscowych, które erygowali.
4. Prze³o¿eni wy¿si z jurysdykcj¹ na tym samym terytorium
uzgadniaj¹ najbardziej odpowiedni sposób zapewnienia asystencji
duchowej wspólnotom miejscowym, które z wy¿szych przyczyn
zosta³y jej pozbawione.
5. Prze³o¿eni wy¿si z jurysdykcj¹ na tym samym terytorium
uzgadniaj¹ najbardziej odpowiedni sposób kolegialnego wype³niania ich urzêdu w odniesieniu do wspólnot regionalnych i narodowych FZŒ.

Artyku³ 89
1. Na mocy witalnej wiêzi miêdzy zakonnikami i œwieckimi
Rodziny Franciszkañskiej oraz odpowiedzialnoœci prze³o¿onych wy¿szych, wspólnotom FZŒ wszystkich stopni musi byæ
zapewniona asystencja duchowa jako fundamentalny element
komunii.
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2. Asystentem duchowym jest osoba wyznaczona przez prze³o¿onego wy¿szego kompetentna do spe³niania tej pos³ugi wzglêdem okreœlonej wspólnoty FZŒ.
3. Aby byæ œwiadkiem duchowoœci franciszkañskiej i braterskiego szacunku zakonników wobec franciszkanów œwieckich oraz
wiêzi¹ jednoœci miêdzy jego ga³êzi¹ Zakonu i FZŒ, asystent duchowy ma byæ zakonnikiem franciszkañskim, nale¿¹cym do
Pierwszego Zakonu lub do TOR.
4. Gdy nie jest mo¿liwe danie wspólnocie takiego asystenta,
kompetentny prze³o¿ony wy¿szy pos³ugê asystencji duchowej
mo¿e powierzyæ:
a) zakonnikom lub zakonnicom nale¿¹cym do innych Instytutów franciszkañskich;
b) duchownym diecezjalnym lub innym osobom, specjalnie
przygotowanym do tej pos³ugi, nale¿¹cym do FZŒ;
c) innym duchownym diecezjalnym albo zakonnikom niefranciszkañskim.
5. Uprzednia autoryzacja prze³o¿onego lub ordynariusza miejsca, jeœli jest konieczna, nie zwalnia wy¿szego prze³o¿onego franciszkañskiego od odpowiedzialnoœci za jakoœæ pos³ugi pasterskiej
i asystencji duchowej.

Artyku³ 90
l. G³ównym zadaniem asystenta jest przekazywanie duchowoœci
franciszkañskiej i wspó³praca w formacji pocz¹tkowej i ci¹g³ej braci.
2. Asystent duchowy jest cz³onkiem z prawem g³osu Rady
wspólnoty, wobec której sprawuje asystencjê, i wspó³pracuje z ni¹
w ca³ej dzia³alnoœci. Nie realizuje prawa g³osu w sprawach ekonomicznych.
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3. W szczególnoœci:
a) asystenci generalni spe³niaj¹ swoj¹ pos³ugê dla Prezydium
Rady Miêdzynarodowej FZŒ, tworz¹ konferencjê i troszcz¹ siê
kolegialnie o asystencjê duchow¹ dla FZŒ w jego ca³oœci;
b) asystenci narodowi spe³niaj¹ swoj¹ pos³ugê dla Rady narodowej oraz troszcz¹ siê o asystencjê duchow¹ dla FZŒ na
ca³ym terytorium wspólnoty narodowej i koordynacjê na
szczeblu narodowym asystentów regionalnych. Jeœli jest ich
wiêcej ni¿ jeden, tworz¹ konferencjê i wykonuj¹ pos³ugê
kolegialnie;
c) asystenci regionalni spe³niaj¹ swoj¹ pos³ugê dla Rady regionalnej i troszcz¹ siê o asystencjê duchow¹ dla wspólnoty regionalnej. Jeœli jest ich wiêcej ni¿ jeden, tworz¹ konferencjê i wykonuj¹ pos³ugê kolegialnie;
d) asystenci miejscowi spe³niaj¹ swoj¹ pos³ugê dla wspólnoty miejscowej i jej Rady.

Artyku³ 91
1. Rada wspólnoty ka¿dego stopnia prosi kompetentnych prze³o¿onych Pierwszego Zakonu i TOR o asystentów odpowiednich
i przygotowanych.
2. W szczególnoœci:
a) Prezydium Rady Miêdzynarodowej prosi odnoœnego ministra generalnego o asystenta generalnego;
b) Rada narodowa prosi o asystenta narodowego u prze³o¿onego wy¿szego, wskazanego kolegialnie przez prze³o¿onych
wy¿szych z jurysdykcj¹ na terytorium wspólnoty narodowej;
c) Rada regionalna prosi o asystenta u prze³o¿onego wy¿szego, wskazanego kolegialnie przez prze³o¿onych wy¿szych
z jurysdykcj¹ na terytorium wspólnoty regionalnej;
d) Rada miejscowa prosi o asystenta u prze³o¿onego wy¿szego jurysdykcji, która ma odpowiedzialnoœæ za asystencjê.
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3. Kompetentny prze³o¿ony wy¿szy, po wys³uchaniu Rady zainteresowanej wspólnoty, mianuje asystenta, zgodnie z obecnymi
Konstytucjami i Statutem asystencji duchowej i pasterskiej Franciszkañskiego Zakonu Œwieckich.

Tytu³ VI
Wizytacja braterska i wizytacja pasterska
Artyku³ 92
1. Celem wizytacji, zarówno braterskiej, jak i pasterskiej, jest
o¿ywienie franciszkañskiego ducha ewangelicznego, zapewnienie
wiernoœci charyzmatowi i Regule, ofiarowanie pomocy w realizacji ¿ycia w wymiarze franciszkañskim, umocnienie wiêzi jednoœci
Zakonu i wspieranie jego jak najskuteczniejszego w³¹czenia
w Rodzinê Franciszkañsk¹ i w Koœció³.
2. Proœby o wizytacjê, zarówno bratersk¹, jak i pastersk¹, s¹
sk³adane za zgod¹ odnoœnej Rady:
a) przez prze³o¿onego wspólnoty miejscowej i regionalnej,
przynajmniej co trzy lata, do Rady stopnia bezpoœrednio
wy¿szego i do odnoœnej Konferencji asystentów duchowych;
b) przez prze³o¿onego narodowego, przynajmniej co szeœæ lat,
do Prezydium Rady Miêdzynarodowej i do Konferencji
asystentów generalnych;
c) przez prze³o¿onego generalnego, przynajmniej co szeœæ lat,
do Konferencji Ministrów Generalnych.
3. Z pilnych i bardzo wa¿nych przyczyn, albo te¿ w przypadku niez³o¿enia przez prze³o¿onego i Radê proœby o wizytacjê,
wizytacja braterska i pasterska mog¹ byæ przeprowadzone z inicjatywy Rady i Konferencji asystentów duchowych odpowiednio
kompetentnych.
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Artyku³ 93
1. Podczas wizytacji wspólnot miejscowych i Rad ró¿nych stopni wizytator zweryfikuje ¿ywotnoœæ ewangeliczn¹ i apostolsk¹,
zachowywanie Regu³y i Konstytucji, w³¹czenie wspólnot w Zakon
i w Koœció³.
2. Podejmuj¹c wizytacjê wspólnot miejscowych i Rad ró¿nych
stopni, wizytator w odpowiednim czasie powiadomi Radê
o przedmiocie i programie wizytacji. Sprawdzi rejestry i akta,
³¹cznie z tymi, które dotycz¹ poprzednich wizytacji, wyboru Rady
i administracji dóbr. Sporz¹dzi sprawozdanie z odbytej wizytacji,
do³¹czaj¹c je do akt w odpowiednim rejestrze wspólnoty wizytowanej oraz przeka¿e je do wiadomoœci Rady stopnia, która przeprowadzi³a wizytacjê.
3. Podczas wizytacji wspólnoty miejscowej wizytator spotka siê
z ca³¹ wspólnot¹ oraz z grupami i sekcjami, na które siê ona dzieli. Oka¿e szczególn¹ uwagê braciom bêd¹cym w okresie formacji
i tym braciom, którzy poprosz¹ o osobiste spotkanie. Gdzie zajdzie potrzeba, przyst¹pi do braterskiego poprawiania zaniedbañ,
które napotka.
4. Dwaj wizytatorzy, œwiecki i zakonny, mog¹, jeœli to pomaga
s³u¿bie wspólnoty, przeprowadziæ wizytacjê równoczeœnie, uzgadniaj¹c wczeœniej jej program, w sposób jak najbardziej odpowiadaj¹cy misji ka¿dego z nich,
5. Wizytacja braterska i pasterska przeprowadzona przez stopieñ bezpoœrednio wy¿szy nie przeszkadza, aby wspólnota wizytowana zachowa³a prawo odwo³ania siê do Rady i Konferencji asystentów duchowych stopnia jeszcze wy¿szego.
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Wizytacja braterska

Artyku³ 94
1. Wizytacja braterska jest momentem komunii, wyrazem pos³ugi i konkretnego zainteresowania odpowiedzialnych œwieckich
na ró¿nych stopniach, aby wspólnota wzrasta³a i by³a wierna swojemu powo³aniu41 .
2. Wœród ró¿nych inicjatyw dla osi¹gniêcia celu wizytacji wizytator zwróci szczególn¹ uwagê na:
– odpowiednioœæ formacji pocz¹tkowej i ci¹g³ej;
– utrzymywanie kontaktów z innymi wspólnotami na ró¿nych
stopniach, z m³odymi franciszkanami i z ca³¹ Rodzin¹ Franciszkañsk¹;
– zachowanie dyrektyw i wskazañ Rady Miêdzynarodowej
FZŒ i innych Rad;
– iobecnoœæ w Koœciele partykularnym.
3. Wizytator zapozna siê ze sprawozdaniem poprzedniej kontroli zarz¹dzania finansowego i maj¹tkowego Rady, sprawdzi
rejestr kasy i ka¿dy dokument dotycz¹cy sytuacji maj¹tkowej
wspólnoty i ewentualny stan osoby prawnej w ustawodawstwie cywilnym, ³¹cznie z aspektami fiskalnymi. W razie braku nale¿nej
oceny stanu finansowego i maj¹tkowego Rady wizytator bêdzie
móg³, na koszt wspólnoty wizytowanej, zleciæ taki sprawdzian
osobie doœwiadczonej, która nie jest cz³onkiem zainteresowanej
Rady. Gdzie uzna to za stosowne, wizytator bêdzie móg³ dla tych
aspektów korzystaæ z pomocy kompetentnej osoby.
4. Wizytator sprawdzi akta wyboru Rady, oceni jakoœæ pos³ugi
oddanej wspólnocie przez prze³o¿onego i innych odpowiedzial41

Por. Konstytucje 51,1c; 63,2g; 67,2g.
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nych oraz rozwa¿y z nimi rozwi¹zanie ewentualnych problemów.
Gdyby przypadkiem napotka³, ¿e – z jakiegokolwiek powodu – ich
pos³uga nie jest wykonywana w sposób adekwatny do wymogów
wspólnoty, wizytator podejmie stosowne inicjatywy, bior¹c pod
uwagê w szczególnych okolicznoœciach to, co zosta³o zadecydowane w sprawie rezygnacji i usuniêcia z urzêdów42.
5. Wizytator nie mo¿e przeprowadziæ wizytacji w³asnej wspólnoty miejscowej ani Rady innego stopnia, której jest cz³onkiem.

Wizytacja pasterska

Artyku³ 95
1. Wizytacja pasterska jest uprzywilejowanym momentem
komunii z Pierwszym Zakonem i TOR. Jest ona przeprowadzana
tak¿e w imieniu Koœcio³a43 oraz s³u¿y zapewnieniu i wspieraniu
zachowania Regu³y i Konstytucji, i wiernoœci charyzmatowi franciszkañskiemu. Bêdzie siê odbywaæ w poszanowaniu organizacji
i prawa w³asnego FZŒ.
2. Wizytator po sprawdzeniu aktu kanonicznego erygowania
wspólnoty zainteresuje siê relacjami miêdzy wspólnot¹ i asystentem duchowym, a tak¿e Koœcio³em partykularnym oraz spotka siê
z pasterzami (biskup, proboszcz), gdy to bêdzie stosowne dla
wspierania komunii i pos³ugi w budowaniu Koœcio³a.

42
43

Por. Konstytucje 83; 84.
Por. KPK 305,1.
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3. Bêdzie popiera³ wspó³pracê i poczucie wspó³odpowiedzialnoœci miêdzy odpowiedzialnymi œwieckimi i asystentami duchowymi. Powinien oceniæ jakoœæ asystencji duchowej udzielanej
wspólnocie wizytowanej, zachêciæ asystentów duchowych do
pe³nienia pos³ugi oraz popieraæ ich ci¹g³¹ formacjê duchow
¹ i pastersk¹.
4. Poœwiêci szczególn¹ uwagê programom, metodom i doœwiadczeniom formacyjnym, ¿yciu liturgicznemu i modlitwie oraz
dzia³alnoœci apostolskiej wspólnoty.

Tytu³ VII
M³odzie¿ Franciszkañska
Artyku³ 96
1. FZŒ na mocy samego swego powo³ania powinien byæ gotowy dzieliæ siê doœwiadczeniem ¿ycia franciszkañskiego z m³odymi, którzy czuj¹ siê poci¹gniêci przez œw. Franciszka z Asy¿u, oraz
szukaæ œrodków, aby je odpowiednio im przekazaæ.
2. M³odzie¿ Franciszkañsk¹ (MF), jak j¹ rozumiej¹ te Konstytucje i za któr¹ FZŒ uwa¿a siê szczególnie odpowiedzialny, tworz¹
ci m³odzi, którzy czuj¹ siê wezwani przez Ducha Œwiêtego do
prze¿ywania we wspólnocie doœwiadczenia ¿ycia chrzeœcijañskiego, w œwietle orêdzia œw. Franciszka z Asy¿u, pog³êbiaj¹c w³asne
powo³anie w obrêbie Franciszkañskiego Zakonu Œwieckich.
3. Cz³onkowie M³odzie¿y Franciszkañskiej uwa¿aj¹ Regu³ê
FZŒ za dokument inspiracji dla rozwoju w³asnego powo³ania
chrzeœcijañskiego i franciszkañskiego, zarówno indywidualnie, jak
i w grupie. Po odpowiednim okresie formacji, przynajmniej przez
rok, potwierdzaj¹ ten wybór przez osobiste zobowi¹zanie przed
Bogiem i w obecnoœci braci.
4. Cz³onkowie M³odzie¿y Franciszkañskiej, którzy pragn¹ nale¿eæ do FZŒ, stosuj¹ siê do tego, co jest przewidziane w Regule,
w Konstytucjach i w Rytuale FZŒ.
5. M³odzie¿ Franciszkañska ma specyficzn¹ organizacjê i metody formacji oraz œrodki pedagogiczne dostosowane do potrzeb
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œwiata m³odzie¿y, zgodnie z rzeczywistoœciami istniej¹cymi w ró¿nych krajach. Statut narodowy M³odzie¿y Franciszkañskiej musi
byæ zatwierdzony przez odnoœn¹ Radê narodow¹ FZŒ albo, w razie jej braku, przez Prezydium Rady Miêdzynarodowej FZŒ.
6. M³odzie¿ Franciszkañska jako sk³adnik Rodziny Franciszkañskiej od kompetentnych odpowiedzialnych œwieckich i prze³o¿onych zakonnych domaga siê odpowiednio animacji braterskiej
i asystencji duchowej.

Artyku³ 97
1. Wspólnoty FZŒ za poœrednictwem dostosowanych inicjatyw
i dynamiki niech popieraj¹ m³odzie¿owe powo³anie franciszkañskie. Niech troszcz¹ siê o ¿ywotnoœæ i rozszerzanie siê wspólnot
M³odzie¿y Franciszkañskiej oraz niech towarzysz¹ m³odym w ich
drodze rozwoju ludzkiego i duchowego poprzez propozycje dzia³alnoœci i treœci doktrynalne.
2. Wspólnoty FZŒ niech siê anga¿uj¹, aby wspólnotom M³odzie¿y Franciszkañskiej daæ braterskiego animatora, który razem
z asystentem duchowym i Rad¹ M³odzie¿y Franciszkañskiej zapewnia³by odpowiedni¹ franciszkañsk¹ formacjê œwieck¹,
3. Dla popierania œcis³ej komunii z FZŒ wszyscy odpowiedzialni M³odzie¿y Franciszkañskiej na szczeblu miêdzynarodowym
oraz przynajmniej dwaj cz³onkowie Rady narodowej M³odzie¿y
Franciszkañskiej niech bêd¹ m³odymi franciszkanami œwieckimi
po profesji.
4. Przedstawiciel M³odzie¿y Franciszkañskiej wyznaczony
przez swoj¹ Radê nale¿y do odpowiedniej Rady FZŒ; przedstawiciel FZŒ wyznaczony przez w³asn¹ Radê nale¿y do Rady M³odzie¿y Franciszkañskiej tego samego stopnia. Przedstawiciel M³odzie-
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¿y Franciszkañskiej ma g³os w Radzie FZŒ tylko wtedy, jeœli jest
franciszkaninem œwieckim po profesji.
5. Przedstawiciele M³odzie¿y Franciszkañskiej w Radzie Miêdzynarodowej FZŒ s¹ wybierani zgodnie ze Statutem miêdzynarodowym, który okreœla tak¿e ich liczbê i jakie wspólnoty maj¹
reprezentowaæ oraz ich kompetencje.

Tytu³ VIII
W komunii z Rodzin¹ Franciszkañsk¹
i z Koœcio³em

Artyku³ 98
1. Franciszkanie œwieccy niech siê staraj¹ ¿yæ „w ¿ywej ³¹czno- Reg. 1
œci wzajemnej” ze wszystkimi cz³onkami Rodziny Franciszkañskiej.
Niech bêd¹ gotowi do wspierania wspólnych inicjatyw albo uczestnictwa w nich z zakonnikami i zakonnicami Pierwszego, Drugiego
i Trzeciego Zakonu, z Instytutami Œwieckimi i innymi grupami koœcielnymi œwieckich, którzy uznaj¹ œw. Franciszka za wzór i inspiratora, aby wspó³pracowaæ w rozszerzaniu Ewangelii, usuwaniu
przyczyn spychania na margines i w s³u¿bie dla sprawy pokoju.
2. Powinni pielêgnowaæ szczególne uczucie, które niech znajdzie wyraz w konkretnych inicjatywach braterskiej komunii, wzglêdem sióstr ¿ycia kontemplacyjnego, które – jak œw. Klara z Asy¿u
– daj¹ œwiadectwo w Koœciele i w œwiecie, a przez ich poœrednictwo oczekuj¹ obfitoœci ³ask dla wspólnoty i dzie³ apostolatu.

Artyku³ 99
1. Jako ¿ywa cz¹stka Ludu Bo¿ego inspirowana ide¹ Serafic- Reg. 6
kiego Ojca franciszkanie œwieccy „w pe³nej ³¹cznoœci z Papie¿em
i biskupami” niech siê staraj¹ poznawaæ i zg³êbiaæ naukê przedstawion¹ przez Magisterium Koœcio³a w wa¿niejszych jego dokumentach i niech bêd¹ wra¿liwi na obecnoœæ Ducha Œwiêtego, któ-

W komunii z Rodzin¹ Franciszkañsk¹ i z Koœcio³em

91

ry o¿ywia wiarê i mi³oœæ Ludu Bo¿ego.44 Niech wspó³pracuj¹
w inicjatywach wspieranych przez Stolicê Apostolsk¹, szczególnie na tych polach, na których s¹ wezwani do pracy na mocy franciszkañskiego powo³ania œwieckiego.
2. FZŒ jako publiczne stowarzyszenie miêdzynarodowe jest z³¹czony szczególnym wêz³em z Biskupem Rzymskim, od którego
otrzyma³ aprobatê Regu³y i potwierdzenie swojej misji w Koœciele i w œwiecie.

Artyku³ 100
1. Powo³anie do „odbudowy” Koœcio³a powinno sk³aniaæ braci do
mi³oœci i szczerego prze¿ywania komunii z Koœcio³em partykularnym, w którym rozwijaj¹ w³asne powo³anie i realizuj¹ swoje zadanie apostolskie, œwiadomi, ¿e w diecezji dzia³a Koœció³ Chrystusa.45
2. Franciszkanie œwieccy niech wype³niaj¹ z poœwiêceniem zadania, do których s¹ zobowi¹zani wobec Koœcio³a partykularnego; niech udzielaj¹ pomocy w dzia³alnoœci spo³ecznej istniej¹cej
w diecezji.46 W duchu s³u¿by niech staj¹ siê obecni jako wspólnota FZŒ w ¿yciu diecezji, gotowi do wspó³pracy z innymi grupami
koœcielnymi i do udzia³u w Radach duszpasterskich.
3. Wiernoœæ w³asnemu charyzmatowi, franciszkañskiemu
i œwieckiemu, oraz œwiadectwo szczerego i otwartego braterstwa
s¹ ich g³ówn¹ pos³ug¹ dla Koœcio³a, który jest wspólnot¹ mi³oœci.
Niech bêd¹ w nim rozpoznawani po ich „sposobie bycia”, z którego wyp³ywa ich misja.

44
45
46

KK 12.
Christus Dominus 11; KPK 369; 2Cel 10; 1Cel 18.
Por. KPK 311.
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Artyku³ 101
l. Franciszkanie œwieccy niech wspó³pracuj¹ z biskupami i stosuj¹ siê do ich wskazañ jako tych, którzy przewodz¹ w pos³udze
S³owa i liturgii oraz koordynuj¹ ró¿ne formy apostolstwa w Koœciele partykularnym47.
2. Wspólnoty podlegaj¹ nadzorowi ordynariusza, jako ¿e wype³niaj¹ swoj¹ dzia³alnoœæ w Koœcio³ach partykularnych48.

Artyku³ 102
1. Wspólnoty erygowane w Koœciele parafialnym niech siê staraj¹ wspó³pracowaæ w animacji wspólnoty parafialnej, liturgii
i braterskich relacji; niech siê integruj¹ z ca³oœci¹ w duszpasterstwie, daj¹c pierwszeñstwo dzia³alnoœci bardziej w³aœciwej tradycji i franciszkañskiej duchowoœci œwieckiej.
2. W parafiach powierzonych zakonnikom franciszkañskim
wspólnoty s¹ poœrednikami i daj¹ œwieckie œwiadectwo charyzmatu franciszkañskiego w rozwijaniu ¿ywej wiêzi wzajemnej
we wspólnocie parafialnej. Przeto, zjednoczeni z zakonnikami,
troszcz¹ siê o szerzenie orêdzia ewangelicznego i stylu ¿ycia franciszkañskiego.

Artyku³ 103
l. Zachowuj¹c wiernoœæ w³asnej to¿samoœci, wspólnoty bêd¹ siê
staraæ, aby doceniæ ka¿d¹ okazjê modlitwy, formacji i efektywnej
47
48

Por. KPK 394; 756; 775 n.
Por. KPK 305; 392.

W komunii z Rodzin¹ Franciszkañsk¹ i z Koœcio³em
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wspó³pracy z innymi grupami koœcielnymi. Niech chêtnie przyjmuj¹ tych, którzy – nie nale¿¹c do FZŒ – chc¹ dzieliæ ich doœwiadczenia i dzia³alnoœæ.
2. Wspólnoty niech popieraj¹, gdzie jest to mo¿liwe, braterskie
kontakty ze stowarzyszeniami niekatolickimi, które czerpi¹ natchnienie od Franciszka.

Indeks analityczny
Konstytucji Generalnych FZŒ
(Cyfry oznaczaj¹ artyku³y i paragrafy)

A
ADMINISTRACJA DÓBR
kryteria 54,2;
maj¹tkowe 54,3;
skarbnik 52,4;
sprawdzenie w czasie wizytacji 93,2;
w³asne 15,3.
AKT
formalny 39,1;
profesji 42,5;
przyjêcia do Zakonu 39,4;
urzêdowy 52,2a.
ANIMACJA
dzia³alnoœæ Rad regionalnych 66,2e;
liturgii 102,1;
M³odzie¿y Franciszkañskiej 96,6; 97,2;
obowi¹zek prze³o¿onych wy¿szych 88,2b;
parafii 102,1;
wspólnoty 30,2; 31,1;
wspólnoty miejscowej 51,1;
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wspólnoty miêdzynarodowej 69,2; 73a;
wspólnoty narodowej 65,3; 67,1;
wspólnoty regionalnej 61,3; 62,2b; 63,1;
zebrañ 31,4.
ANIMATOR
Duch Œwiêty 11;
formacja animatorów 62,2e;
m³odzie¿y franciszkañskiej 96,6; 97,2;
postulantów 52,3;
Rada i prze³o¿ony 31,1;
wspólnoty 31,1; 31,4; 86,2;
wspólnoty miejscowej 51,1;
wspólnoty miêdzynarodowej 69,2; 73;
wspólnoty narodowej 65,3; 66,2; 67,1;
wspólnoty regionalnej 61,3; 62,2; 63,1.
APOSTOLAT
dzie³a 30,3;
miêdzynarodowy 73e;
preferencyjny 17,1;
specyficzny 2,1;
œwiecki 3,1; 3,2;
w diecezji 100,1; 100,2; 101,1;
wizytacja (zapoznanie i ocena) 95,4;
wspólnoty 31,4;
wybory zaanga¿owania 50,1.
ARCHIWUM
akt profesji 42,5;
akt przyjêcia do Zakonu 39,4;
erygowanie nowej wspólnoty 46,2;
odrodzenie wspólnoty 48,2;
troska sekretarza o nie 52,2b;
wygaœniêcie wspólnoty 48,1.
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ASYSTENCJA DUCHOWA
jakoœæ 89,5; 95,3;
kolegialna 61,1; 88,4; 90,3; 91,2;
m³odzie¿y franciszkañskiej 96,6;
narodowa 65,2;
odpowiedzialnoœæ ministrów zakonnych 86,1; 88,1; 88,2; 88,3;
88,4; 89,1; 89,4; 89,5; 91,2;
pos³uga 89,2;
powierzona Pierwszemu Zakonowi i TOR 1,4; 85,1;
regionalna 61,1; 61,2;
statut 91,3.
ASYSTENT
dialog 56,1; 58,2;
franciszkanin œwiecki 89,4b;
generalny 70,1; 72,1; 74,2c; 90,3a; 91,2a;
Konferencja 92,2b; 92,3;
miejscowy 49,1; 90,3d; 91,2d;
M³odzie¿y Franciszkañskiej 97,2;
mo¿liwoœæ dania 89,4;
niefranciszkanin 89,4c;
nominacja 91,3;
odpowiedzialny za formacjê 37,2; 41,1; 90,1;
okreœlenie 89,2;
powinien byæ zakonnikiem franciszkañskim 89,3;
prawo g³osu 90,2;
proœba o 52,2g; 91,1;
regionalny 63,2b; 90,3c; 91,2c;
relacje ze wspólnot¹ 95,2;
œwiadek duchowoœci franciszkañskiej 89,3;
uprzednia autoryzacja 89,5;
zadania 90,1;
z rodziny franciszkañskiej spoza Pierwszego Zakonu i TOR 89,4a;
wybory 76,2; 76,3.
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B
BÊD¥CY W SEPARACJI
we wspólnocie 24,2.
BIBLIOTEKA
odrodzenie wspólnoty 48,2;
wygaœniêcie wspólnoty 48,1.
BIERZMOWANIE 14,3.
BISKUP
cz³onek FZŒ 2,2;
diecezjalny 3,2;
komunia z nim 99,1;
wizytacja 95,2;
wspó³praca 101,1.
B£OGOS£AWIEÑSTWA
duch 15,1; 36,1.

C
CELIBATARIUSZE
we wspólnocie 24,2.
CHARYZMAT
franciszkañski 35,1; 85,2; 95,1; 102,2;
franciszkañski œwiecki 85,1; 92,1; 100,3;
ró¿ne 1,2;
wiernoœæ 95,1.
CHOROBA
uczyæ siê przyjmowaæ 27,1.
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CHORY
dawanie œwiadectwa 12,1;
przyjmowanie choroby 27,1.
CHRYSTUS
centrum ¿ycia 9,1;
Eucharystia 14,2;
mi³oœæ 24,1;
nale¿y Go g³osiæ 17,1;
naœladowanie 9,1; 9,2;
objawienie Ojca 12,1;
objawienie mi³oœci 10;
pos³uszny 12,2;
ubogi 10;
ukrzy¿owany 10;
wiara w zmartwychwstanie z Nim 26,1;
zmartwychwsta³y 10;
zwyciêzca œmierci 10.
CHRZEST
relacja z profesj¹ 42,1;
sakrament 17,1;
sprawowanie 14,3.
CIERPIENIE
sens i wartoœæ 10.
CZYSTOŒÆ
serca 15,4.

D
DECYZJE (wybory)
nienoszenie broni 23,2;
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odwa¿ne 12,2; 22,2; 50,1;
preferencyjna wiêŸ z ubogimi 19,2;
¿ycia ewangelicznego 8,2.
DELEGAT
asystenta 76,2;
ograniczenia 63,2b; 76,2;
prze³o¿onego miejscowego 42,3;
prze³o¿onego narodowego 67,2;
prze³o¿onego regionalnego 63,2;
prze³o¿onego zakonnego 86,1;
wizytacja 67,2f; 74,2e;
wybory 74,2f; 76,2.
DIAKON
cz³onek FZŒ 2,2.
DIALOG
asystenta 58,1; 58,2;
odejœcie czasowe z FZŒ 56,1;
otwartoœæ 31,3;
miêdzypokoleniowy 24,2;
prze³o¿onego 58,1; 58,2;
we wspólnocie 15,2; 24,2;
wykluczenie z FZŒ 58,3.
z prze³o¿onym, który dopuœci³ siê winy 84,2;
z prze³o¿onym zaniedbuj¹cym siê 84,1;
z radnym zaniedbuj¹cym siê 84,3;
DIECEZJA
apostolat 100,2; 101,1;
dzia³alnoœæ spo³eczna 100,2;
komunia z 100,1.
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DOBRA
maj¹tkowe 48,1; 48,2; 54,3;
przedmiot wizytacji 93,2;
sposób u¿ywania 15,2; 15,3;
testament 23,3;
wspólnoty 54,2.
DOBRA MAJ¥TKOWE
dewolucja 54,2;
kontrola 54,3;
wizytacja braterska 94,3;
wspólnoty 54,2;
wspólnoty miejscowej 54,3;
wspólnoty miêdzynarodowej 74,2k;
wspólnoty narodowej 66,2l;
wspólnoty regionalnej 62,2j.
DOM
zakonników franciszkañskich 46,1.
DORADCA DUCHOWY 13,1.
DROGA
duchowa 1,1;
formacji 37,2; 37,3;
osobista 8,2;
wspólnotowa nawrócenia i formacji 8,2;
¿ycia 24,1.
DUCH ŒWIÊTY
animator 11; 12,1;
g³ówny czynnik formacji 37,2;
i Ewangelia 9,2;
Ÿród³o powo³ania 11.
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DUCHOWNY DIECEZJALNY
asystent 89,4;
pos³uga 3,2;
powo³anie w FZŒ 2,2
w FZŒ 3,2; 17,3.
DUCHOWOŒÆ
rodzinna 24,2;
œwiecka 3,1; 9,1; 66,2b;
w³asna 1,1; 1,2.
DYSKRYMINACJA
sprzeciwianie siê 18,2.
DYSPOZYCYJNOŒÆ
braterska 32,2.
DZIELENIE SIÊ
dobrami 15,3;
miêdzy wspólnotami 71,1b;
w ¿yciu rodzinnym 24,2.

E
EKOLOGIA
ochrona stworzenia 18,4
patron œw. Franciszek 18,4.
EKONOM zob. SKARBNIK
EKONOMIA
asystent 90,2;
kontrola 54,2;
nale¿ny sprawdzian 94,3;
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Rada wspólnoty miejscowej decyduje 50,2e;
rewidenci rachunków 54,3; 62,2j; 66,2l;
wizytacja braterska 94,3;
wspólnoty miêdzynarodowej 74,2k;
wspólnoty narodowej 66,2 l;
wspólnoty regionalnej 62,2j;
wspó³odpowiedzialnoœæ 30,3.
EKSKOMUNIKA
na³o¿ona lub oœwiadczona 58,3.
ERYGOWANIE KANONICZNE
dekret 46,2;
warunki 46,2;
wspólnoty miejscowej 46,1; 86,1;
wspólnoty personalnej 28,3.
EWANGELIA
mi³oœæ do 9,2;
zadanie ¿ycia 8,1;
¿ycie 3,3; 8,2; 26,1; 44,3.

F
FINANSE zob. EKONOMIA
FORMACJA
animatorów 31,1;
animatorzy 62,2e;
asystent 41,1;
asystentów 95,3;
doœwiadczenia 44,3;
droga 8,2; 37,2;
franciszkañska ewangeliczna 71,1;
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g³ówny czynnik 37,2;
koordynacja 52,3;
kursy 44,3;
mistrz 41,1; 52,3;
MF 96,3; 96,5; 97,2;
neoprofesów 44,2
odpowiedzialni 37,2;
odpowiedzialnoœæ w³asna 37,3;
okres 37,1;
profesów czasowych 44,2;
przedmiot wizytacji 93,3; 95,4;
spotkania 44,3;
œrodki 37,4;
umacniana przez Radê 50,1;
wspólnota ma pomagaæ 37,3;
wspólnoty miejscowej 62,2f;
wspólnoty narodowej 66,2d;
wspólnoty nowej 46,2;
wspólnoty 95,4.
FORMACJA CI¥G£A
braci 44,1;
cel 44,3;
odpowiedzialnoœæ 94,2;
zadanie asystenta 90,1.
FORMACJA POCZ¥TKOWA
aktywny udzia³ 41,2;
cel 40,1;
odpowiednioœæ 94,2;
okres trwania 40,1;
pedagogia 40,4;
profesja 41,1;
przed³u¿enie 41,3;
sposób 40,1;
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treœci 40,2;
udzia³ w zebraniach wspólnoty miejscowej 40,3;
we wspólnocie 40,1;
zadanie asystenta 90,1.
FRANCISZKANIN ŒWIECKI
apostolat 17,1; 17,2; 17,3; 17,4;
asystent 89,4;
b³ogos³awieñstwa 15,1; 36,1;
braterstwo 18,2;
bycie mniejszymi 19,2;
charyzmat 100,3;
chory 27,1;
cywilizacja 18,1;
czystoœæ 15,4;
Duch Œwiêty Ÿród³em powo³ania 11;
duchowoœæ 9,1;
dyspozycyjnoœæ 71,1;
dzia³anie 12,3;
ekologia 18,4;
formacja 8,2; 37,3;
i Maryja 16,1; 16,2;
inicjatywy 23,1;
interwencje 23,3;
kontemplacja 12,3;
Koœció³ 71,1; 100,2;
ma³¿onkowie 24,1;
milczenie 14,5;
modlitwa 12,3;
modlitwa liturgiczna 14,4;
motywacje (wybory) 19,1; 19,2; 22,4; 44,3;
nadzieja 26,1; 27,2;
nawrócenie 8,2;
odwa¿ne decyzje 12,2;
pokój 23,1;
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pokuta 13,1;
ponowne przyjêcie 57,1;
pos³uga 22,2;
pos³uszeñstwo 12,2;
powo³anie 8,2; 20,1; 45,1;
praca 20,2;
profes czasowy 77,1;
profes wieczysty 77,1; 77,2;
profesja 8,1;
przejœcie 55
przeszkody w wiêzi ze wspólnot¹ 53,3;
rekreacja 21,2;
rodzina 24,1;
Rodzina Franciszkañska 98,1;
ryzyko 12,2;
sakramenty 14,3;
skupienie 14,5;
spo³eczeñstwo 71,1d;
starzy 27,1;
studiowanie 9,2;
œluby prywatne 36,1;
œwiadectwo 12,1;
testament 23,3;
ubóstwo 15,1;
witalna ¿ywotnoœæ 89,1;
w Radzie Miêdzynarodowej FZŒ 70,1;
wspó³praca 18,3; 18,4; 21,1; 23,1; 24,3; 101,1;
wychowanie 25;
wyzwania 14,1;
zaanga¿owanie siê 15,2; 15,3; 18,2; 18,3; 20,2; 21,1;
zaczyn 19,1;
zobowi¹zania 8,1; 9,2; 14,1;
¿ycie publiczne 22,1.
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FRANCISZKAÑSKI ZAKON ŒWIECKICH
animacja i kierowanie 73;
animacja MF 97,2;
asystencja 1,4; 88,2; 88,5; 89,1; 91,3;
Biskup Rzymski 99,2;
charakter 3,1; 71,1;
cel 4,2;
do za³o¿enia w narodzie 46,3;
duch 4,2;
formacja 71,1;
formy wiêzi 53,3;
jednoœæ 29,1; 61,1; 71,1; 92,1;
kapitu³a generalna 70,3;
komunia 89,3;
koordynacja 33,1;
m³odzi 96,1;
MF 96,2; 96,4; 97,3;
natura 4,2;
obecny w œwiecie 71,1;
odejœcie definitywne z FZŒ 58,1;
okreœlenie 1,3;
organizacja 4,3; 29,3;
Pierwszy Zakon i TOR – relacje z FZŒ 74,2c,g;
pocz¹tek 28,1;
powo³anie 3,3;
prawo 4,1;
prawo w³asne 95,1;
problemy 73c;
przedstawicielstwo w MF 97,4;
przynale¿noœæ do 4,3; 53,3;
Regu³a 4,2;
reprezentacja 74,2c-d;
siedziba 4,3;
specyficznoœæ 2,1;
stowarzyszenie publiczne 1,5; 99,2;
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troska pasterska 85,2; 86,1;
w Koœciele 1,5;
w narodzie 66,2;
w Rodzinie Franciszkañskiej 1,3; 73d; 85,1;
warunki przynale¿noœci 2,1; 2,2;
w³¹czenie 37,1;
wspólnota miêdzynarodowa 69,1;
wspólnota regionalna 62,2;
wspólnoty ró¿nych stopni 28,2;
wspó³praca z innymi grupami 103,1;
wspó³zale¿noœæ 73b;
wydalenie 58, 2;
wykluczenie 58,4;
wy¿sze kierownictwo 87,1;
wzajemna wspó³zale¿noœæ 73b;
zakonnicy 87,3; 88,1;
zarz¹d 4,3;
zdrowe tradycje 71,1c;
zjednoczenie organiczne 30,1.

G
G£OS
asystent 90,2;
prawo g³osu 56,3;
przedstawiciel MF 97,4;
quorum 77,4;
wspólnota miejscowa 77,1;
wspólnota wy¿szego szczebla 77,2;
wybory 76,3.
G£OS BIERNY
mog¹ byæ wybrani 77,1.
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G£OS CZYNNY
mog¹ wybieraæ 77,1.
G£OSOWANIE
pierwsze 79,1; 79,3;
wybory 78,1; 78,3.
G£OSOWANIE TAJNE 41,1; 56,2.
GRUPA
dzieci 25;
koœcielna 100,2; 103,1;
ma³¿onków 24,2;
normy 34;
pluralizm 71,1b;
Rada wspólnoty miejscowej 50,2;
rodzinne 24,2;
œluby prywatne 36,2;
we wspólnocie 34;
wizytacja – spotkanie z grupami 93,3.

I
INSTYTUT ZAKONNY
wy¿sze kierownictwo 1,4;
¿ycia konsekrowanego 2,1.
INTERPRETACJA
Konstytucji 5,1; 5,2;
punktów specyficznych 5,3;
Regu³y 5,1.
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K
KADENCJA
kolejna 79,1; 79,2; 79,3; 79,4;
szeœcioletnia 79,4;
trzyletnia 79,1; 79,3.
KAN. 303
wy¿sze kierownictwo 1,4; 85,2.
KANDYDAT
formacja 37,2; 40,2; 52,3b;
profesja 41,1; 42,1; 42,2;
zdatnoœæ 52,3c.
KAPITU£A
przewodnicz¹cy 76,4;
rezygnacja prze³o¿onego 83,1;
sekretarz 76,4;
skrutatorzy 76,4;
wyborcza 76,2; 76,3; 76,4; 77,4.
KAPITU£A GENERALNA
ekonomia 74,2k;
interpretacja Konstytucji 5,2;
nale¿y j¹ informowaæ 73c;
obraduj¹ca 70,4;
okreœlenie 70,3;
przewodnicz¹cy 74,2a;
wyborcza 70,4;
wytyczne 73a; 74,1;
zatwierdza Statut miêdzynarodowy 6,1.
KAPITU£A MIEJSCOWA
rozpatruje sprawy 49,2;
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wskazania i decyzje 51,1;
wyborcza 49,2.
KAPITU£A NARODOWA
definicja 68,1;
kompetencje 68,1;
okresowoœæ 68,1;
sk³ad osobowy 68,1;
sprawozdanie prze³o¿onego 67,2c;
wyborcza 66,2a; 67,2a;
zwo³anie 67,2a; 68,1.
KAPITU£A REGIONALNA
definicja 64;
kompetencje 64;
okresowoœæ 64;
przygotowanie 62,2a;
sk³ad osobowy 64;
wyborcza 62,2a; 63,2a;
zwo³anie 63,2a; 64.
KAP£ANI
cz³onkowie FZŒ 2,2; 35,1; 35,2;
powo³anie do FZŒ 35,1;
wspólnota 35,2.
KASA
sprawdzanie w czasie wizytacji 94,3;
wk³ad 30,3.
KATECHEZA
w rodzinie 24,1;
wspó³praca ze wspólnotami koœcielnymi 17,2.
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KIEROWANIE
wspólnot¹ 32,2; 33,1;
wspólnot¹ miejscow¹ 51,1;
wspólnot¹ miêdzynarodow¹ 69,2; 73;
wspólnot¹ narodow¹ 65,3; 67,1;
wspólnot¹ regionaln¹ 61,3; 63,1.
KLARA Z ASY¯U
pisma 44,3;
œwiadectwo 98,2.
KLARYSKI
braterska komunia 98,2.
KOMITET WYKONAWCZY
Rady narodowej 66,1;
Rady regionalnej 62,1.
KOMPETENCJE I ZADANIA
asystenta 90,1;
Konferencji Ministrów Generalnych 87,2;
ministrów zakonnych 86,1;
mistrza formacji 52,3;
odpowiedzialnych 31,4;
Prezydium Rady Miêdzynarodowej 65,2; 73;
prze³o¿onego generalnego 74,2;
prze³o¿onego miejscowego 51,2;
prze³o¿onego narodowego 67,2;
prze³o¿onego regionalnego 63,2;
Rady miêdzynarodowej 71,1;
Rady narodowej 66,2;
Rady regionalnej 62,2;
Rady wspólnoty miejscowej 38,3; 50,1; 50,2; 93,1;
radnych miêdzynarodowych 75;
sekretarza 52,2;
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skarbnika 52,4;
wizytatora 93,1;
wizytatora braterskiego 94,2;
wizytatora pasterskiego 95,2;
zastêpcy prze³o¿onego 52,1.
KOMUNIA (jednoœæ)
braterska 3,3; 28,1;
miêdzy wspólnotami 29,1; 71,1; 94,2;
w Zakonie 32,1; 35,2; 94,1;
wy³¹czenie siê z Koœcio³a 58,3;
z biskupem 99,1;
z diecezj¹ 100,1;
z klaryskami 98,2;
z Koœcio³em 1,1; 39,2; 85,2; 92,1; 95,2; 99,1; 100,1;
z MF 94,2; 97,3;
z Papie¿em 99,1;
z Pierwszym Zakonem i TOR 74,2; 76,2; 89,1; 89,3; 95,1;
z Rodzin¹ Franciszkañsk¹ 3,2; 32,1; 85,1; 89,1; 92,1; 94,2; 98,1;
ze œwiêtymi 27,1;
ze zmar³ymi 53,4.
KONFERENCJA ASYSTENTÓW
generalnych 74,2; 90,3; 92,2;
narodowych 90,3; 92,2;
odwo³anie siê 93,5;
regionalnych 90,3; 92,2;
wizytacja 92,2; 92,3.
KONFERENCJA MINISTRÓW GENERALNYCH PIERWSZEGO ZAKONU I TOR
kontakty ze Stolic¹ Apostolsk¹ 87,2;
rezygnacja prze³o¿onego generalnego 83,1
usuniêcie prze³o¿onego generalnego 84,5;
wizytacja Prezydium Rady Miêdzynarodowej FZŒ 74,2; 87,2; 92,2b;
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wybór Prezydium Rady Miêdzynarodowej FZŒ 76,2; 87,2;
zadania 87,2.
KONSTYTUCJE
asystent 87,3; 91,3;
cel 4,3;
interpretacja autentyczna 5,1;
interpretacja praktyczna 5,2;
kapitu³a generalna 70,3; 70,4; 71,1;
koordynacja wspólnot 29,1;
MF 96,2;
prawo w³asne 4,1;
Rada miêdzynarodowa 73g;
Rada regionalna 62,2k;
rozporz¹dzenia zniesione 7;
sekcje lub grupy 50,2;
statuty osób konsekrowanych 36,3;
studium 40,2;
wspólnoty miejscowe i personalne 60;
wspólnota miêdzynarodowa 69,1; 70,1;
wspólnota narodowa 66,2m; 68,1;
wybory 31,1; 76,1; 80;
wydalenie 58,2;
zachowywanie 93,1; 95,1;
zadania Rady 50,2h;
zakonnicy 87,3.
KONSUMPCYJNOŒÆ
sprzeciw 15,3.
KONTEMPLACJA
dusza bytu i dzia³ania 12,3.
KONTAKTY
Stolica Apostolska 87,2.
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KONTROLA FINANSOWA
wspólnoty miejscowej 54,3;
wspólnoty miêdzynarodowej 74,3;
wspólnoty narodowej 66,2 l;
wspólnoty regionalnej 62,2j;
wizytacja braterska 94,3;
zlecona 94,3.
KOORDYNACJA
apostolatu 101,1;
Rad regionalnych 66,2e;
wspólnoty 29,1; 33,1;
wspólnoty miejscowej 62,2b;
wspólnoty miêdzynarodowej 73b;
wspólnoty narodowej 65,1; 672b.
KOŒCIÓ£
budowanie 17,1;
budynek 46,1; 102,1;
dyrektywy 22,2;
Eucharystia 14,2;
FZŒ w 1,5;
g³osi Ewangeliê 9,2;
hierarchia 12,2;
jednoœæ (komunia) z 1,1; 1,2; 39,2; 92,1; 95,2; 99,1;
mi³oœæ 40,2;
misja 44,1;
nauczanie 40,2; 99,1;
obecnoœæ 17,4; 31,2;
oblubienica Chrystusa 24,1;
odbudowa 100,1;
odnowa 13,2;
partykularny 23,1; 28,2; 62,2b; 94,2; 101,1;
pos³uga 17,4; 100,3;
poœrednictwo 12,2;
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powszechny 28,2;
prawo 4,1; 76,1;
przynale¿noœæ 20,1;
rodzina 24,3;
sakrament zbawienia 14,1;
sakramenty 14,3;
troska pasterska 85,2;
wizytacja w jego imieniu 95,1;
wspólnota mi³oœci 100,3;
wskazania 15,2;
wydarzenia 44,3;
wymogi 8,2;
zadania do wype³nienia 100,2;
zatwierdza Regu³ê 1,3;
¿ycie 31,3.
KULT
dzie³a 30,3.

L
LITURGIA
animacja 102,1;
Godzin 14,4;
Koœcio³a 14,4;
ocena w czasie wizytacji 95,4;
uœwiêcania 17,4.

M
MA£¯EÑSTWO
sakrament 24,1;
sprawowanie 14,3.
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MA£¯ONKOWIE
grupy 24,2;
mi³oœæ 24,1;
Regu³a pomoc¹ 24,1.
MARYJA
Matka Jezusa 16,1;
mi³oœæ do 16,2;
pobo¿noœæ 16,2;
wzór 16,1; 16,2.
MI£OŒÆ
Chrystusa 24,1;
dzie³a 13,2; 17,4; 30,3;
ma³¿onków 24,1;
sens i wartoœæ 10.
MISJA
Duch Œwiêty animatorem 11;
franciszkañska 3,2;
FZŒ 29,2; 99,2; 100,3;
kap³añska 35,1;
Koœcio³a 17,1;
w Koœciele 44,1.
MISTRZ formacji
konsultacja 41,1;
odpowiedzialny za formacjê 37,2;
zadania 52,3.
M£ODZI
poci¹gniêci przez œw. Franciszka 96,1;
powo³anie 96,2.
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M£ODZIE¯ FRANCISZKAÑSKA
animacja braterska 96,6;
animator braterski 97,2;
asystencja duchowa 96,6;
formacja 96,3; 96,5;
komunia z FZŒ 94,2; 97,3;
nale¿y troszczyæ siê o ni¹ 97,1;
okreœlenie 96,2;
organizacja 96,5;
Prezydium Rady Miêdzynarodowej 72,1;
przedstawicielstwo w FZŒ 97,4;
przejœcie do FZŒ 96,4;
Regu³a FZŒ dokumentem inspiracji 96,3;
sk³adnik Rodziny Franciszkañskiej 96,6;
w Radzie Miêdzynarodowej FZŒ 97,5;
zobowi¹zania osobiste 96,3.
MODLITWA
dusza bytu i dzia³ania 12,3;
liturgiczna 14,4;
osobista 30,2;
uœwiêca 17,4;
w rodzinie 24,1;
we wspólnocie 15,2;
za zmar³ych 53,4.

N
NAMASZCZENIE CHORYCH
sprawowanie 14,3.
NARÓD
za³o¿enie FZŒ 46,3.
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NAŒLADOWANIE
Chrystusa 9,1; 9,2.
NAUCZANIE
Koœcio³a 40,2; 44,3; 99,1.
NAWRÓCENIE
ci¹g³e 13,1;
droga 8,2;
duch 13,2.
NEOPROFES
formacja 44,2; 52,3.
NIE DO POGODZENIA URZÊDY
dwa ró¿ne szczeble 82a;
ten sam szczebel 82b.
NIEOBECNOŒÆ
prze³o¿onego 52,1.
NIEPRAWID£OWOŒÆ
ze strony prze³o¿onego lub Rady 84,6.
NIEZAMÊ¯NE
we wspólnocie 24,2.

O
OBOJÊTNOŒÆ
sprzeciwianie siê 18,2; 22,2.
OBRONA
s³uszna 23,2.
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OBRZÊD
profesji 42,3;
przyjêcia 39,4.
ODEJŒCIE
czasowe 56,1;
konsekwencje 56,3;
musi byæ odnotowane 56,3; 58,1;
ostateczne 58,1;
ponowne przyjêcie 57,1; 57,2;
Rada miejscowa przyjmuje proœbê 50,2c;
rejestr 52,2b.
ODNOWA
Koœcio³a 13,2;
osobista 13,2;
wspólnotowa 13,2.
ODPOWIEDZIALNI
bracia profesi 31,3;
MF 97,3;
prze³o¿ony generalny 74,1;
prze³o¿ony miejscowy 51,1;
prze³o¿ony narodowy 67,1;
prze³o¿ony regionalny 63,1;
wizytacja 94,1; 94,4;
wspólnot 29,3;
zadania 31,4;
za formacjê 37,2; 37,4.
ODRODZENIE
wspólnoty 48,2.
ODWO£ANIE SIÊ
do Rady stopnia wy¿szego 59;
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instancje kompetentne 59;
przeciw usuniêciu z urzêdu 84,4;
wspólnoty wizytowanej 93,5.
OJCIEC (Niebieski)
adoracja 14,5;
doœwiadczenie ojcostwa Bo¿ego 26,1;
obecnoœæ 12,3;
objawienie 12,1;
przejœcie do 27,2;
ufnoœæ 15,1;
wola 10; 12,2.
OKRES FORMACJI
cel 40,1;
czas trwania 40,1;
sposób 40,1;
w³¹czenie w FZŒ 37,1;
zebrania 40,1.
OKRES WPROWADZENIA
cel 38,1;
czas trwania i sposoby odbywania 38,2;
w³¹czenie w FZŒ 37,1.
ORDYNARIUSZ MIEJSCA
nadzór 101,2;
pisemna zgoda 46,1;
uprzednia autoryzacja 89,5.
OSOBOWOŒÆ PRAWNA CYWILNA
nale¿y j¹ uzyskaæ 29,2; 54,1;
przedstawicielstwo prawne 67,2d;
sprawdzenie w czasie wizytacji 94,3;
wspólnoty miejscowej 51,2c;
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wspólnoty miêdzynarodowej 74,2d;
wspólnoty narodowej 67,2d;
wspólnoty regionalnej 63,2e;
wygaœniêcie 54,2.
OSOBOWOŒÆ PRAWNA W KOŒCIELE
poszczególnych wspólnot 1,5; 29,1;
wspólnoty miêdzynarodowej 69,1.

P
PAPIE¯
Biskup Rzymski 99,2;
komunia z 99,1;
wspó³praca na rzecz pokoju 23,1.
PARAFIA
animacja 102,1;
franciszkañska 102,2.
PESYMIZM
przeciwstawianie siê 26,1.
PIERWSZY ZAKON I TOR
asystencja 50,2; 85,1; 91,1;
domy lub koœcio³y 46,1;
komunia 76,2; 89,1; 89,3; 95,1;
Konstytucje 85,1;
relacje 85,1;
troska pasterska 85,2;
wy¿sze kierownictwo 1,4.
POJEDNANIE
owoce 23,1;
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sakrament 13,1;
we wspólnocie 32,1.
POKÓJ
fundamenty 23,1;
instytucje 23,1;
postawa 23,1;
rodzina 23,3;
sprawiedliwoœæ 23,1;
wspólnota 32,1.
¿ycie duchem p. 10.
POKUTA
bracia i siostry od 13,1;
dzie³a 17,4;
praktyki 13,3;
œrodki 13,1.
PONOWNE PRZYJÊCIE DO ZAKONU
odejœcie 57,1; 57,2;
zawieszenie 57,1; 57,2.
POPRAWIANIE
braterskie 93,3.
POS£UGA
asystencja 89,2; 89,4;
braterska 32,2;
diecezjalna 100,2;
dla Koœcio³a 100,3;
jakoœæ 89,5;
ministrów zakonnych 86,2;
nieadekwatna 94,4;
Prezydium Rady Miêdzynarodowej 73;
w budowaniu Królestwa Bo¿ego 17,1;
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wizytacja 94,4.
POS£UGA LITURGICZNA
s³owa 101,1;
liturgii 101,1.
POST
praktyka 13,3.
POSTULANT
odpowiedŸ formalna 39,3;
pouczanie i animacja 52,3b;
poznanie siê wzajemne 38,1;
proœba o przyjêcie 39,1.
POWO£ANIE
do FZŒ 42,1;
do œwiêtoœci 1,1;
dojrzewanie 40,1; 44,2;
franciszkañskie 22,2; 44,3;
kap³ani w FZŒ 35,2;
m³odzi 96,1; 96,2;
odbudowa Koœcio³a 100,1;
oznaki 39,2;
promocja 45,1; 45,2;
rozeznanie 38,1;
rozwój 96,3;
œwieckie 20,1; 24,1;
wiernoœæ 94,1;
w³asne 31,2;
Ÿród³o 11.
POWO£ANIE FZŒ
duchowni 3,2;
duchowni œwieccy 2,2;
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nawrócenie 13,1;
pokuta 13,1;
specyfika 2,1;
œwieccy 2,2; 3,2;
¿ycie Ewangeli¹ 3,3.
PRACA
cel 15,2;
dar 21,1;
program 62,2c;
s³u¿ba 21,1;
œwiadectwo 12,1;
zawodowa 20,2.
PRAWO
cz³onek Rady z prawa 49,1; 90,2;
do odwo³ania siê 93,5;
do pracy 21,1;
do s³usznej obrony 32,2;
do w³asnej drogi duchowej 1,1;
FZŒ 4,1; 76,1; 87,3; 91,3; 95,1;
Koœcio³a 4,1; 76,1;
mi³oœci 12,2;
normy prawa 58,2;
sprawiedliwe 22,1;
uniewa¿nienie wyborów 79,5;
wspólnot personalnych 60;
Zakonu 87,3.
PRAWO G£OSU zob. G£OS
PREZES
albo prze³o¿ony 31,1.
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PREZYDIUM RADY MIÊDZYNARODOWEJ FZŒ
animacja i kierowanie 69,2;
asystenci generalni 72,1;
asystencja 90,3;
czêœæ Rady Miêdzynarodowej 70,2;
decyzje i wytyczne 74,1
dobra maj¹tkowe 74,2j;
ekonomia 74,3;
interwencje 73;
kapitu³a generalna 73;
kolejne kadencje 79,4;
koordynuje, animuje, kieruje 73;
nale¿y je informowaæ 74,1; 74,2h;
nowa wspólnota 46,3;
odwo³anie siê 59;
priorytety 71,1e;
prosi o asystenta generalnego 91,2;
przedstawiciel MF 72,1;
prze³o¿ony generalny 72,1;
radni 72,1; 72,2;
ró¿ne obowi¹zki 73;
sk³ad 72,1;
sprawozdania roczne 66,2h;
wizytacja 74,2e; 87,2; 92,2;
wspólnota narodowa 66,2;
wspó³odpowiedzialnoœæ 74,1;
wspó³praca 73;
wybór 72,2; 76,2; 87,2;
wyjaœnienie Konstytucji 5,3;
zadania 73;
zak³ada wspólnoty narodowe 65,2;
zastêpca prze³o¿onego generalnego 72,1;
zatwierdza statuty 6,2; 36,2; 96,5;
zebrania 74,2a;
zebrania miêdzynarodowe 73;
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zwo³anie kapitu³y generalnej 74,2.
PROBOSZCZ
kontakt w czasie wizytacji 95,2.
PROFES CZASOWY
formacja 44,2
PROFESJA
akt 42,5;
czasowa 42,2;
informowanie przed 52,3c;
nowa wspólnota 46,2;
obrzêd 42,3;
okreœlenie 42,1;
proœba o 41,1;
przyjmuje prze³o¿ony 42,3;
Regu³y 37,1; 50,2;
rejestr 52,2b;
starszeñstwo p. 78,1;
warunki 41,2;
wciela do FZŒ 42,2;
wieczysta 31,3; 42,2; 46,2;
wiek okreœlony 41,2; 43;
zobowi¹zanie wzajemne 42,4;
¿ycia ewangelicznego 1,3; 8,1; 17,1.
PROGRAM
¿ycia 9,1.
PROMOCJA
powo³aniowa 45,1; 45,2.
PROŒBA
animacja MF 96,6;
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asystencja MF 96,6;
asystent miejscowy 50,2;
erygowanie kanoniczne 46,1;
nowa wspólnota narodowa 65,2;
odpowiedŸ 39,3;
odejœcie dobrowolne 50,2; 56,1;
ponowne przyjêcie 57,1;
profesja 41,1;
przeniesienie 55;
przyjêcie do Zakonu 39,1;
spotkanie osobiste 93,3;
wizytacja braterska 92,2;
wizytacja pasterska 92,2;
wydalenie 58,2.
PRZEDSTAWICIEL MF
Rada FZŒ 97,4;
Rada miêdzynarodowa 70,1; 97,5;
Prezydium Rady Miêdzynarodowej 72,1.
PRZEDSTAWICIEL PRAWNY
prze³o¿ony generalny 74,2d;
prze³o¿ony miejscowy 51,2c;
prze³o¿ony narodowy 67,2d;
prze³o¿ony regionalny 63,2e.
PRZEJŒCIE
do innej wspólnoty 55.
PRZE£O¯ONY
animator i kierownik 31,1; 86,2;
czasowy 32,2;
dialog 56,1; 58,1;
formacja 37,2;
kolejne kadencje 79,1;
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nie prosi o wizytacjê 92,3;
nieprawid³owoœci 84,6;
odejœcie definitywne cz³onka FZŒ 58,1;
odpowiedzialnoœæ 32,1;
ograniczenia 76,2;
pos³uga 31,2;
proœba o ponowne przyjêcie do Zakonu 57,1;
rezygnacja 83,1;
ustêpuj¹cy 79,2;
wakat 81,1;
wizytacja 94,4;
wspólnoty personalnej 39,1
wybór 78,1;
zaniedbuj¹cy siê 84,1.
PRZE£O¯ONY GENERALNY
animator i kierownik 69,2;
dokumenty urzêdowe 74,2i;
interweniuje w nagl¹cych sprawach 74,2h;
kapitu³a generalna 74,2;
kolejne kadencje 79,4;
komunia z I Zakonem i TOR 74,2c
konferencja asystentów generalnych 74,2c;
kontrola finansowa 74,2k;
pierwszy odpowiedzialny 74,1;
prosi o wizytacjê pastersk¹ 74,2g; 92,2;
przedstawicielstwo prawne 74,2d;
przeprowadza wizytacjê 74,2e;
przewodniczy wyborom 74,2f;
reprezentuje FZŒ 74,2d;
w Prezydium Rady Miêdzynarodowej FZŒ 72,1;
zadania 74,2;
zebrania Prezydium 74,2a;
znak komunii 74,2c.
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PRZE£O¯ONY MIEJSCOWY
kapitu³a wyborcza 51,2a;
Konstytucje 51,2e;
pierwszy odpowiedzialny 51,1;
profesja 41,1; 42,3;
prosi o wizytacjê 51,2d; 92,2;
przedstawicielstwo prawne 51,2d;
przyjêcie do Zakonu 39,1;
reprezentuje wspólnotê 51,2c;
sprawozdanie roczne 51,2b;
wybór 49,2;
zadania 51,2;
zebrania wspólnoty i Rady 51,2a.
PRZE£O¯ONY NARODOWY
animator 65,3; 67,1;
informacje o FZŒ 67,2c;
kapitu³a 67,2a;
pierwszy odpowiedzialny 67,1;
prosi o wizytacjê 67,2g; 92,2;
przedstawicielstwo prawne 67,2d;
reprezentuje wspólnotê 67,2d;
wizytacja w Radach regionalnych 67,2f;
wybory regionalne 67,2e;
zadania 67,2;
zebrania Rady 67,2a.
PRZE£O¯ONY REGIONALNY
animator 61,3;
kapitu³a 63,2a;
pierwszy odpowiedzialny 63,1;
prosi o wizytacjê 63,2g; 92,2;
przedstawicielstwo prawne 63,2e;
przeprowadza wizytacjê 63,2c;
sprawozdanie roczne 63,2f;
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uczestniczy w spotkaniach 63,2d;
zadania 63,2;
zebrania Rady 63,2a.
PRZE£O¯ONY ZAKONNY
autoryzacja 89,5;
asystencja 91,1;
asystencja MF 96,6;
erygowanie kanoniczne 46,1; 88,2;
kolegialnoœæ 88,4; 88,5;
ma siê informowaæ o asystencji 88,2;
mianuje asystenta 50,2g; 89,2; 89,4; 91,3;
nale¿y go informowaæ 61,2; 65,2;
odpowiedzialnoœæ 88,3; 89,1; 89,5;
proœba o asystenta narodowego 91,2b;
proœba o asystenta wspólnoty miejscowej 91,2d;
proœba o asystenta regionalnego 91,2c;
wizytuje wspólnoty miejscowe 88,2;
wy¿szy 88,1; 88,2.
PRZEMOC
rezygnacja z 22,3.
PRZENIESIENIE
do innej wspólnoty 55;
rejestr 52,2b.
PRZESZKODA
ma prze³o¿ony 52,1.
PRZEWODNICZ¥CY
wyborów 78,4;
miêdzynarodowy 69,2.
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PRZYJÊCIE
choroby i trudnoœci 27,1;
rejestr przyjêæ do Zakonu 52,2b.
rezygnacji z urzêdu 83,1; 83,2.
PRZYJÊCIE DO ZAKONU
akt 39,4;
decyzja Rady 50,2;
nowa wspólnota 46,2;
obrzêd 39,4;
proœba 39,1;
warunki 39,2.
PRZYNALE¯NOŒÆ
do Koœcio³a 20,1;
do spo³eczeñstwa 20,1.
PRZYNALE¯NOŒÆ DO FZŒ
charakter 3,1;
formy wiêzi 53,5; 103,1;
grupy i sekcje 34;
M³odzie¿ Franciszkañska 96,4;
odejœcie dobrowolne lub zawieszenie 56,3;
warunki 2,1; 2,2; 4,3;
w³¹czenie do wspólnoty miejscowej 53,3;
wspó³odpowiedzialnoœæ 30,1;
znak wyró¿niaj¹cy 43.

Q
QUORUM
kapitu³a wyborcza 77,4.
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R
RACJA
sumienia 23,2.
RADA
czasowe odejœcie 56,1;
dialog 56,2;
dyrektywy i wskazania 94,2;
jedna 34;
M³odzie¿ Franciszkañska 97,2; 97,4;
nale¿y j¹ informowaæ 58,1; 58,2;
nieprawid³owoœci 84,6;
nie prosi o wizytacjê 92,3;
odpowiedzialnoœæ za formacjê 37,2; 52,3;
pomocniczoœæ 33,2;
ponowne przyjêcie do Zakonu 57,2;
popieranie powo³añ 45,2;
po wys³uchaniu przez prze³o¿onego zakonnego 91,3;
problemy 56,2;
prosi o asystenta 91,1;
proœba o wizytacjê 92,2;
przedstawiciel w M³odzie¿y Franciszkañskiej 97,4;
prze³o¿ony zaniedbuj¹cy siê 84,1;
przyjêcie rezygnacji 83,2;
rezygnacja 83,1;
rola o¿ywiania i kierowania 31,1; 86,2;
urz¹d wakuj¹cy 81,2; 81,3;
usuniêcie radnych 84,3;
w jej sk³ad wchodzi asystent 90,2;
wizytacja 93,1; 93,2;
wizytowana 94,3; 94,4;
wizytuj¹ca 93,2;
zebrania 31,4.
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RADA DUSZPASTERSKA 100,2.
RADA MIÊDZYNARODOWA
animuje i kieruje 69,2;
cele i zadania 71,1;
cz³onkowie 70,1;
inicjatywy i idee 71,1d;
interpretacja Konstytucji 71,1f;
jednoœæ FZŒ 71,1b;
kierunki i priorytety 71,1e;
Prezydium 70,2;
profesi FZŒ 70,1;
przedstawiciele M³odzie¿y Franciszkañskiej 70,1; 97,5;
siedziba 69,2;
sk³ad 70,1; 71,2;
wspólnoty narodowe 66,2;
zebrania 70,3; 70,4; 71,2;
¿ycie ewangeliczne 71,1a.
RADA NARODOWA
animowana i kierowana 65,3;
asystencja duchowa 90,3b;
delegat na kapitule 67,2e;
dyrektywy 62,2d
ekonomia 66,2i; 2j;
formacja 37,4; 66,2d;
komitet wykonawczy 66,1;
koordynuje wspólnoty regionalne 66,2e;
kontrole finansowe 66,2l;
³¹cznoœæ z Prezydium CIOFS 66,2f;
nale¿y j¹ informowaæ 67,1; 73c;
nowa wspólnota narodowa 65,2;
programy roczne 66,2c;
prosi o asystenta 91,2b;
przedstawicielstwo w CIOFS 66,2g;
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relacja o FZŒ 67,2c;
roztropnoœæ 29,3;
sk³ad 66,1;
spotkania 63,2d;
sprawozdania roczne 66,2h;
sprawozdania z regionu 63,2f;
Statuty dla osób konsekrowanych 36,2 i 3;
szerzenie FZŒ 66,2b;
wizytacja 66,2j; 67,2f;
wizytowana 72,2e;
wskazania 29,2; 38,3; 62,2c; 67,1;
wspó³odpowiedzialnoœæ 67,1;
wybór 74,2f;
wydalenie lub wykluczenie z Zakonu 58,4;
zadania 66,2;
zatwierdza Statut MF 96,5;
zebrania 67,2a;
zwo³anie kapitu³y 66,2a.
RADA REGIONALNA
animowana i kierowana 61,3;
asystencja duchowa 90,3c;
delegat na kapitule 63,2b;
dyrektywy Rady narodowej 62,2d;
ekonomia 62,2i-j;
formacja 37,4;
kontrola finansowa 62,2i-j;
nale¿y j¹ informowaæ 63,1;
pomoc 62,2f;
program pracy 62,2c;
prosi o asystenta 91,2c;
sk³ad 62,1;
sprawozdanie roczne 62,2g;
wizytacja 62,2h; 63,2c; 67,2f;
wspó³odpowiedzialnoœæ 63,1;
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wybór 67,2e;
zadania 62,2;
zebrania 63,2a;
zwo³anie kapitu³y 63,2a.
RADA WSPÓLNOTY MIEJSCOWEJ
administracja finansowa 50,2e;
asystencja 90,3d;
cz³onkowie w trudnoœciach 50,2b;
dialog 50,2b;
kontrole finansowe 54,3;
odejœcie dobrowolne 50,2c;
okres wprowadzenia 38,3;
powierza zadania 50,2f;
profesja 41,1; 41,2; 50,2a;
prosi o asystenta 50,2g; 91,2d;
prosi o wydalenie 58,2;
przyjêcie do Zakonu 50,2; 58,3;
sekcje lub grupy 50,2d;
sk³ad 49,1;
wskazania i decyzje 51,1;
wspó³odpowiedzialnoœæ 51,1;
wybór 49,2;
wykluczenie z Zakonu 58,3;
zadania 50,1; 50,2;
zatwierdza sprawozdanie roczne 51,2b;
zawieszenie w przynale¿noœci 50,2c;
zebrania 51,2a;
zwo³anie kapitu³y 51,2a.
RADA WY¯SZEGO SZCZEBLA
kanoniczne erygowanie 46,1;
nieprawid³owoœci 84,6;
nowa wspólnota 46,2;
odejœcie definitywne 58,1;
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odwo³anie siê 59; 84,4; 93,5;
pomocniczoœæ 33,2;
prze³o¿ony zaniedbuj¹cy siê 84,1;
sprawozdanie roczne 51,2;
uniewa¿nienie wyborów 79,5;
usuniêcie prze³o¿onego 84,1; 84,2;
wizytacja 92,2;
wspólnota bez Rady 31,1;
wybory 77,2;76,2;
wydalenie 58,2;
wykluczenie z Zakonu 58,3;
zatwierdza Statuty ni¿szego szczebla 6,3.
RADNY
miejscowy 50,2;
miêdzynarodowy 75;
obowi¹zek czasowy 32,2;
odpowiedzialnoœæ 32,1;
pos³uga 31,2;
Prezydium 72,1; 72,2; 74,2; 79,4;
rezygnacja 83,2;
urz¹d wakuj¹cy 81,3;
wybór 78,3; 79,3.
RADOŒÆ
œwiadectwo 12,1;
¿ycia 26,1; 26,2.
REGU£A
do dostosowania 4,3;
inspiracja dla kap³anów 35,2;
inspiracja dla MF 96,3;
koordynacja wspólnot 29,1;
podstawa FZŒ 4,2;
pomoc dla ma³¿onków 24,1;
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prawo w³asne 4,1;
profesja 37,1; 42,1; 52,3;
studium 40,2;
wczeœniejsza 1,3;
wiernoœæ 92,1;
wybory 31,1;
zachowywanie 93,1; 95,1;
zadanie ¿ycia 8,2;
zatwierdzona przez Koœció³ 1,3;
zatwierdzona przez Papie¿a 99,2.
REJESTR
odejœcie z FZŒ 52,2b;
odejœcie definitywne 58,1;
odejœcie dobrowolne 56,3;
profesja 52,2b; 42,5;
przeniesienie 52,2b;
przyjêcie do Zakonu 39,4; 52,2b;
sekretarz 52,2;
sk³adki 52,4a;
wizytacja – sprawdzenie 93,2;
zawieszenie w przynale¿noœci 56,3;
zgony 52,2b.
REKREACJA
wartoœæ 21,2.
REWIDENCI FINANSOWI
wspólnoty miejscowej 54,3;
wspólnoty narodowej 66,2 l;
wspólnoty regionalnej 62,2j.
REWIZJA
¿ycia 13,1; 15,2.
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REZYGNACJA
prze³o¿onego 81,1; 83,1;
w czasie wizytacji 94,4;
z innych urzêdóow 83,2;
zatwierdzenie 83,1; 83,2.
RODZICE SAMOTNI
we wspólnocie 24,2.
RODZINA
duchowa 1,2;
duchowoœæ 24,2;
grupy 24,2;
problemy spo³eczne 24,3;
œwiadectwo 24,1;
w³asna 12,1; 15,2; 17,4; 23,1; 23,3; 24,1;
wspó³udzia³ 24,2;
zakonna 2,1.
RODZINA FRANCISZKAÑSKA
komunia 3,2; 32,1; 85,2; 89,1; 94,2; 98,1;
MF 96,6;
obejmuje FZŒ 1,3; 1,4; 73; 85,1;
pokój 23,1;
w Koœciele 1,2.
ROZMAITOŒÆ
kulturowa 33,1.
ROZRYWKA
wartoœæ 21,2;
ROZWIEDZENI
we wspólnocie 24,2.
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RÓ¯NORODNOŒÆ
wyra¿ania idea³u franciszkañskiego 33,1.
RYTUA£
modlitwa liturgiczna 14,4;
prawo w³asne 4,1;
profesja 42,3;
przyjêcie 39,4
wybory 78,4.

S
SAKRAMENT
chrztu 24,1;
bierzmowania 24,1;
Koœció³ s. zbawienia 14,1; 17,1;
ma³¿eñstwa 24,1;
namaszczenia chorych 24,1;
pojednania 13,1.
SEKCJE
ustanawia Rada wspólnoty miejscowej 50,2d;
wizytacja 93,3;
wspólnoty 34.
SEKRETARZ
akty urzêdowe 52,2a;
archiwum 52,2b;
kapitu³y 76,4;
komunikowanie faktów 52,2c;
rejestry 52,2b;
ustalenia kompetencji na wszystkich stopniach 52,5;
wybory 78,4;
zadania 52,2.
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SIEDZIBA
Rady miêdzynarodowej 69,2;
Wspólnoty narodowej 65,3;
Wspólnoty regionalnej 61,3.
SKARBNIK
prowadzi rejestr 52,4;
sk³ada sprawozdanie 52,4;
sk³adki 52,4;
ustalenia dotycz¹ wszystkich stopni 52,5;
wydatki 52,4;
zadania 52,4.
SKRUTATORZY
kapitu³y 76,4.
SPO£ECZEÑSTWO
aktywna obecnoœæ w 17,4; 31,2;
braterskie 18,1;
odpowiedzialnoœæ 20,2; 22,1;
pokój 23,1;
przynale¿noœæ 20,1;
rodzina i jej problemy 24,3;
s³u¿ba 15,2; 28,2;
œwiadectwo 12,1; 24,1;
ws³uchiwanie siê w potrzeby 15,2;
wymogi stawiane przez 8,2; 12,2; 18,3;
wype³nianie misji w 44,1;
¿ycie ewangeliczne 40,2.
SPRAWIEDLIWOŒÆ
anga¿owanie siê dla 22,2;
pokój jej dzie³em 23,1.
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SPRAWOWANIE OBRZÊDÓW LITURGICZNYCH
Eucharystii 14,2; 53,2; 53,4;
liturgii w parafii 14,3;
sakramentów 14,3;
wspólnotowe 13,1.
SPRAWOZDANIE ROCZNE
wspólnoty miejscowej 51,2b;
wspólnoty narodowej 66,2h;
wspólnoty regionalnej 62,2g; 63,2f;
z wizytacji 93,2.
SPRZECIW (wartoœæ) 10.
STARSZY PROFESJ¥
wybory 78,1.
STATUT
asystencji 91,3;
grupy konsekrowanych 36,2; 36,3;
partykularny 77,2; 78,3; 80; 81,3;
prawo w³asne 4,1;
regionalny 61,3; 62,1;
wspólnoty miejscowej 6,3;
wspólnoty miêdzynarodowej 6,1; 70,1;
wspólnoty narodowej 6,2; 65,3;
wspólnoty personalnej 35,2;
wspólnoty regionalnej 6,3;
wybory 31,1.
STATUT MIÊDZYNARODOWY
kapitu³a generalna 70,4;
Prezydium Rady Miêdzynarodowej 74,2;
przedstawiciele MF 97,5;
Rada miêdzynarodowa 70,1; 71,2;
radni miêdzynarodowi 75;
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w³asny 69,1;
wybór radnych Prezydium Rady Miêdzynarodowej 72,2;
wymogi dla kandyduj¹cych 77,3;
zebrania 73.
STATUT NARODOWY
dzieci 25;
formacja pocz¹tkowa 40,1;
kapitu³a 66,2a; 67,2a; 68,1;
kapitu³a regionalna 64;
maj¹tek 54,1; 54,3;
m³odzi 25;
MF 96,5;
normy ekonomiczne 52,4;
okres formacji pocz¹tkowej 41,3;
organizacja FZŒ 29,3; 46,1;
przynale¿noœæ do wspólnoty 53,5;
quorum kapitu³y miejscowej 77,4;
Rada narodowa 66,1;
sekcje lub grupy 34;
troska pasterska, przejœcie 47,2;
wiek do profesji 41,2; 43;
wprowadzenie w ¿ycie FZŒ 38,2;
wskazania 53,3;
wspólnota regionalna 61,2; 61,3;
wymogi dla kandyduj¹cych 77,3;
zebrania narodowe 68,2.
STOLICA APOSTOLSKA
inicjatywy 99,1;
interpretacja Regu³y i Konstytucji 5,1;
kontakty 87,2;
odwo³anie siê do 59;
troska duszpasterska 1,4.
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STOWARZYSZENIA
niekatolickie 103,2;
publiczne 1,5; 99,2;
ró¿ne 73f.
STUDIUM
Pisma œwiêtego 9,2.
SUMIENIE 23,2.
SPYCHANIE NA MARGINES
przezwyciê¿anie 19,2;
sprzeciw 18,2.

Œ
ŒLUBY PRYWATNE
cz³onkowie FZŒ 36,1.
ŒMIERÆ
Chrystusa 12,2;
siostra 27,2.
ŒWIADECTWO
asystent œwiadkiem komunii 76,2;
Klary z Asy¿u 98,2;
Koœcio³a 17,1;
osobiste 17,1; 30,2; 45,2;
w rodzinie 24,1;
wiary 12,1;
w³asne 31,4;
w œrodowisku 19,1;
¿ycia 100,3.
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ŒWIECCY
powo³anie we FZŒ 2,2;
we FZŒ 3,2.
ŒWIECKOŒÆ
charakter 20,1;
charakter FZŒ 3,1;
typy 3,2.

T
TAU
znak wyró¿niaj¹cy 43.
TESTAMENT
swoich dóbr 23,3.
TROSKA
o asystencjê duchow¹ 61,1;
o braci 42,4;
o obecnoœæ FZŒ 66,2i;
prze³o¿onych zakonnych 88,1;
wskazania 62,2c; 74,1.
TROSKA DUSZPASTERSKA
powierzona Pierwszemu Zakonowi i TOR 1,4; 85,2;
przejœcie 47,2;
wspólnota miejscowa 47,1
TRUDNOŒCI
do przedyskutowania z Rad¹ wspólnoty miejscowej 50,2b.
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U
UBÓSTWO
ewangeliczne 15,1; 15,2;
owoc nieskutecznoœci i niesprawiedliwoœci 19,2.
URZ¥D
nie do pogodzenia 82;
wakuj¹cy 81,1; 81,2; 81,3.
USUNIÊCIE
prze³o¿onego 84,1; 84,2;
prze³o¿onego generalnego 84,5;
radnego 84,3;
Rady lub odpowiedzialnych 84,6;
wizytacja 94,4;
wniesienie odwo³ania zawieszaj¹cego 84,4;
zastêpcy prze³o¿onego 84,3.
UŒWIÊCENIE
osobiste 14,3;
pos³uga 17,4;
powo³anie 1,1.

W
WAKANS
prze³o¿onego 52,1d; 81,1;
urzêdu radnego 81,3;
zastêpcy prze³o¿onego 81,2.
WDOWCY
we wspólnocie 24,2.
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WEJŒCIE (wst¹pienie)
do wspólnoty 37,2;
do FZŒ 38,1.
WIARA
odejœcie 58,3.
WIÊKSZOŒÆ
dwie trzecie g³osów w pierwszym g³osowaniu 79,1;
bezwzglêdna 78,1; 78,3;
wzglêdna 78,3.
WIZYTACJA
formacji 93,3;
grup 93,3;
na proœbê 51,2; 63,2; 67,2; 92,2;
po³¹czona 93,4;
program 93,3;
Rady 93,1; 93,2;
sekcji 93,3;
sprawozdanie 93,2;
wspólnoty miejscowej 93,1; 93,2; 93,3;
zarz¹dzona przez szczebel wy¿szy 84,6; 92,3.
WIZYTACJA BRATERSKA
cel 92,1;
kontakty z innymi wspólnotami 94,2;
moment komunii 94,1;
obecnoœæ w Koœciele partykularnym 94,2;
ocena jakoœci pos³ugi dla wspólnoty 94,4;
odwo³anie siê 93,5;
stosowne inicjatywy 94,2;
Rady narodowej 67,2g; 74,2e;
Rady regionalnej 63,2g; 66,2j; 67,2g;
wspólnoty miejscowej 51,2d; 62,2g; 63,2c; 66,2j;
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zachowanie dyrektyw 94,2.
WIZYTACJA PASTERSKA
cel 92,1;
komunia z Koœcio³em 95,2;
ministrowie zakonni 86,1;
ocena asystencji duchowej 95,3;
odwo³anie siê 93,5;
okreœlenie 95,1;
popieranie wspó³pracy 95,3;
Rady Miêdzynarodowej FZŒ 74,2g; 87,2;
Rady narodowej 67,2g;
Rady regionalnej 63,2g;
wspólnoty miejscowej 51,2d; 88,2b;
¿ycie duchowe wspólnoty 95,4.
WIZYTATOR
ograniczenie w wizytacji 94,5;
program 93,2;
spotkania 93,3;
sprawy duszpasterskie 95,2;
œwiecki i zakonny 93,4;
zadania 93,1.
WK£AD
finansowy 30,3.
WPROWADZENIE
okres 37,1; 38,1;
zwolnienie z okresu 38,3.
WSPOMAGANIE SIÊ
miêdzy wspólnotami 33,2.
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WSPÓLNOTA (w ogólnoœci)
animowanie MF 97,2;
archiwum 39,4; 42,5; 48,1; 48,2;
asystencja 86,1; 89,2;
asystent 89,4;
bez Rady 31,1;
biblioteka 48,1; 48,2;
decyzje 31,4;
dobra maj¹tkowe 48,1; 48,2; 54,1;
doœwiadczenie 40,1;
erygowanie 95,2;
Eucharystia 14,2;
formacja 9,2; 17,2; 37,2; 37,3; 44,2;
grupy 34;
grupy koœcielne 103,1;
i Maryja 16,2;
komunia 24,2; 29,1; 32,1; 94,2;
kontakty ekumeniczne 103,2;
koordynacja 33,1;
mi³oœæ 32,2;
m³odzi 97,1;
modlitwa liturgiczna 14,4;
nadzieja 27,2;
odejœcie czasowe 56,1;
odejœcie definitywne 58,1;
odnowa 31,1;
odrodzenie 48,2;
odwa¿ne inicjatywy 22,2;
ordynariusz miejsca 101,2;
osobowoœæ prawna 1,5; 29,2;
o¿ywiana i kierowana 31,1; 31,4;
parafia 14,3; 95,2; 102,1;
parafia franciszkañska 102,2;
pocz¹tki 31,1;
pokuta 13,1;
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pos³uga 36,1;
przeniesienie 55;
rejestry 42,5; 57,2;
ró¿ne szczeble 1,5; 28,2; 29,1;
sekcje 34;
spo³eczeñstwo 28,2;
œwiadectwo 45,2;
w diecezji 100,2;
wejœcie do 37,2;
wiêŸ 53,5;
wizytowana 93,2; 93,5;
wspólnoty koœcielne 3,3; 31,2;
wspó³odpowiedzialnoœæ 30,1; 30,2;
wspó³praca 23,1;
wygaœniêcie 48,1;
zaanga¿owanie 28,2; 42,4;
zawieszenie w przynale¿noœci do 56,2;
zebranie 26,2; 31,4;
zmarli 53,4;
¿ywotnoœæ 45,1;
WSPÓLNOTA MIEJSCOWA
animacja 51,1;
archiwum 46,2;
asystencja 88,2; 88,3; 90,3; 91,2;
dialog 58,2;
dobra maj¹tkowe 54,3;
dyrektywy Rady narodowej 66,2d;
erygowanie 28,3; 46,1; 46,2; 86,1; 88,2;
g³os 77,1;
kapitu³a 49,2;
konkretne wybory 50,1;
koordynowane i zespolone 29,1;
nowa 46,2;
opieka duszpasterska 47,1; 88,1;
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pierwsza komórka 47,1;
pos³uszeñstwo 33,2;
pozbawione asystencji 88,4;
przejœcie pod inn¹ opiekê duszpastersk¹ 47,2;
przychodziæ z pomoc¹ 62,2f;
Rada 49,1;
rejestry 52,2;
Statut 6,3;
uczestnictwo w jej ¿yciu 53,3;
wizytacja 62,2h; 66,2j; 88,2; 93,1; 93,2; 93,3;
wizytacja braterska 63,2;
w³¹czenie do 53,3;
wspólnota koœcielna 53,2;
wybory 63,2;
za³o¿enie w nowym narodzie 46,3;
zebranie 49,2; 51,2; 53,1.
WSPÓLNOTA MIÊDZYNARODOWA
animacja 69,2;
dokumenty urzêdowe 74,2;
okreœlenie 69,1;
osobowoœæ prawna 74,2d;
Statut 6,1;
sytuacja finansowa i maj¹tkowa 74,2k.
WSPÓLNOTA NARODOWA
animowana i kierowana 65,3; 67,1;
asystencja 90,3; 91,2;
asystencja kolegialna 88,5;
dzielenie siê dobrami 71,1b;
ekonomia 66,2k-l;
kapitu³a 68,1;
okreœlenie 65,1;
przedstawicielstwo w Radzie Miêdzynarodowej 66,2g;
reprezentowanie 67,2d;
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siedziba 65,3;
Statut 6,2; 65,3;
zak³adanie 65,2.
WSPÓLNOTA PERSONALNA
erygowanie 28,3;
kap³ani diecezjalni 35,2;
Statuty 35,2;
zastosowanie prawa 60.
WSPÓLNOTA REGIONALNA
animowana i kierowana 61,3; 62,2b; 63,1;
asystencja 90,3; 91,2;
asystencja kolegialna 88,5;
ekonomia 62,2i-j;
okreœlenie 61,1;
osobowoœæ prawna cywilna 63,2e;
siedziba 61,3;
Statut 6,3;
ustanowienie 61,2;
wizytacja braterska 66,2j; 63,2c;
wizytacja pasterska 63,2g.
WSPÓLNOTA WY¯SZEGO SZCZEBLA
finansowanie 30,3;
g³os bierny 77,2;
g³os czynny 77,2;
wygaœniêcie wspólnoty miejscowej 48,1.
WSPÓ£ODPOWIEDZIALNOŒÆ
cz³onków wspólnoty 30,2;
ekonomiczna 30,3;
miêdzy odpowiedzialnymi œwieckimi i asystentami 95,3;
Prezydium Rady Miêdzynarodowej FZŒ 74,1;
Rady narodowej 67,1;
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Rady regionalnej 63,1;
Rady wspólnoty miejscowej 51,1;
za cywilizacjê mi³oœci 18,1;
za ¿ycie wspólnoty 30,1.
WSPÓ£PRACA
inicjatywy Stolicy Apostolskiej 99,1;
otrzymywanie i udzielanie 31,3;
w parafii 102,1;
we wspólnocie 30,2;
z franciszkañskimi grupami koœcielnymi 98,1;
z grupami koœcielnymi 100,2; 103,1.
WSTRZEMIÊ•LIWOŒÆ
praktyka 13,3.
WYBORY
baza wyborcza 77,2;
cz³onkowie Rady Miêdzynarodowej 70,1;
g³os bierny 77,1; 77,2;
g³os czynny 77,1; 77,2;
kapitu³a 77,4;
kapitu³a generalna 70,3; 70,4;
kapitu³a narodowa 66,2a; 67,2a;
kapitu³a regionalna 62,2a; 63,2a; 64; 67,2e;
kapitu³a wspólnoty miejscowej 49,2; 51,2; 77,4;
kolejne kadencje 79,1; 79,3; 79,4;
og³oszenie 78,4;
potwierdzenie 78,4;
Prezydium 76,2;
Prezydium Rady Miêdzynarodowej 72,2; 87,2;
procedura 76,1;
przedstawiciele MF 97,5;
prze³o¿ony 78,1;
prze³o¿ony miejscowy 49,2;
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prze³o¿ony ustêpuj¹cy 79,2;
przewodnicz¹cy 76,2; 78,4;
Rada wspólnoty miejscowej 49,2;
radni 78,3;
sekretarz 78,4;
statuty 80;
uniewa¿nienie 79,5;
urz¹d wakuj¹cy 81,2;
urzêdy 31,1;
wizytacja (sprawdzenie) 93,2; 94,4;
wspólnota 31,1;
wspólnota miejscowa 63,2b;
wspólnota narodowa 74,2f;
wspólnota szczebla wy¿szego 77,2;
wymagana obecnoœæ 77,4;
wymogi obiektywne 77,3;
zastêpca prze³o¿onego 78,2; 79,2;
zebranie wyborcze 76,2;
zwo³anie 76,1.
WYDALENIE
dekret 58,4;
powa¿ne przyczyny 58,2;
Rada szczebla wy¿szego 58,2.
WYGAŒNIÊCIE
wspólnoty 48,1.
WYJAŒNIENIE
specyficznych punktów 5,3.
WYKLUCZENIE
dekret 58,4;
z FZŒ 58,3.
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WYKORZYSTYWANIE (wyzysk)
stanowcza postawa przeciwko 15,3; 18,2.
WY¯SZE KIEROWNICTWO
jego cel 85,2;
nale¿y do Pierwszego Zakonu i TOR 1,4;
wykonywane kolegialnie 87,1;
wype³nianie 86,1.

Z
ZADANIE (zaanga¿owanie)
animacja 30,2; 31,2;
apostolskie 100,1;
b³ogos³awieñstwa 15,1; 36,1;
chrzeœcijañskie 24,1;
dla spo³eczeñstwa 28,2; 40,2; 50,1;
duchowe 27,2;
naœladowanie Chrystusa 9,2;
pos³uszeñstwo 33,2;
powo³anie 3,2; 20,1;
praca 20,2; 21,1;
profesja 1,3; 8,1; 42,1; 52,3;
refleksja wiary 14,1;
sprawiedliwoœci 18,2; 18,3; 22,2;
ubóstwo 15,2; 15,3;
wieczyste 2,1; 42,2;
wzajemne 42,4;
wzglêdem MF 97,2;
¿ycia 85,2.
ZAKON FRANCISZKAÑSKI
erygowanie kanoniczne wspólnot FZŒ 47,1;
przejœcie pod opiekê innej rodziny Zakonu franciszkañskiego 47,2;
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w³asny 87,3.
ZAKONNIK/ZAKONNICA
braterskie uczucia 89,3;
franciszkanin asystent 89,4;
franciszkañski 89,3;
niefranciszkanin asystent 89,4;
zainteresowanie FZŒ 87,3; 88,1;
¿ywotnoœæ witalna 89,1.
ZASTÊPCA PRZE£O¯ONEGO
kolejne kadencje 79,1; 79,4;
przejmuje urz¹d prze³o¿onego 52,1; 81,1;
prze³o¿onego generalnego 72,1;
rezygnacja 83,2;
ustalenia odnosz¹ siê do wszystkich stopni 52,5;
wakuj¹cy urz¹d 81,2;
wspó³pracuje z prze³o¿onym 52,1;
wybór 78,2; 79,2;
zadania 52,1;
zastêpuje prze³o¿onego 52,1c.
ZAWIESZENIE W PRZYNALE¯NOŒCI
konsekwencje 56,3;
nale¿y odnotowaæ 56,3;
ponowne przyjêcie 57,1; 57,2;
Rada wspólnoty miejscowej 50,2;
w przynale¿noœci do wspólnoty 56,2.
ZATWIERDZENIE
dokumentów prawnych lub liturgicznych 87,2;
Regu³y 99,2;
sprawozdania rocznego 51,2; 62,2g; 66,2h;
statutów grup osób konsekrowanych 36,2;
Statutu miejscowego 6,3;
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Statutu miêdzynarodowego 6,1;
Statutu M³odzie¿y Franciszkañskiej 96,5;
Statutu narodowego 6,2;
Statutu regionalnego 6,3.
ZEBRANIA
animacja 31,4;
czêstotliwoœæ 53,1;
formacja pocz¹tkowa 40,3;
miêdzynarodowe 73e;
narodowe 63,2; 68,2;
Prezydium Rady Miêdzynarodowej 74,2a;
Rady miejscowej 51,2a;
Rady miêdzynarodowej 70,3; 70,4; 71,2; 74,2a;
Rady narodowej 67,2a;
Rady regionalnej 63,2a;
wspólnoty 26,2; 53,1;
wyborcze 76,2.
ZMARLI
modlitwy 53,4;
prze³o¿ony 81,1;
rejestr 52,2b.
ZNAK WYRÓ¯NIAJ¥CY
przynale¿noœci do FZŒ 43.
ZNIESIENIE
rozporz¹dzenia zniesione 7.
ZWO£ANIE
kapitu³y generalnej 71,2; 74,2b;
kapitu³y narodowej 67,2a; 68,1;
kapitu³y regionalnej 63,2a; 64;
kapitu³y wspólnoty miejscowej 51,2a;
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wybory 76,1.

¯
¯YCIE
braterskie we wspólnocie 4,3; 31,4; 40,3; 50,1; 53,3; 56,2; 92,1;
chrzeœcijañskie 96,2;
ewangeliczne 8,2; 31,3; 40,2; 44,3; 71,1;
diecezji 100,2;
miêdzynarodowe 73;
poczêcie 24,1;
projekt 2,1; 9,1;
publiczne 22,1;
rodzinne 24,2;
rodziny 12,1;
szacunek dla 24,1; 24,3;
sens i wartoœæ 10;
wieczne 26,1;
wspólnoty 30,1; 30,3.
¯YWOTNOŒÆ
zakonnik – œwiecki w Rodzinie Franciszkañskiej 89,1.

Consiglio Internazionale
Dell’Ordine Francescano Secolare
Via Pomponia Grecina, 31
00145 Roma
Italia
tel.: 0039 06 512 39 64
fax: 0039 06 512 39 64
e-mail: ciofs@ofs.it
http://ofs.it

Adres Rady Narodowej FZŒ w Polsce
Rada Narodowa
Franciszkañskiego Zakonu Œwieckich w Polsce
ul. Modzelewskiego 98A
02-679 Warszawa
tel.: (0-22) 844 14 73
www.fzs.franciszkanie.pl

